
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 
 stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Protokół z posiedzenia komisji doktoranckiej 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia – 

………………………………………………………………………………. 

z dnia ……………………… 

 

W dniu ……………. r. odbyło się posiedzenie komisji doktoranckiej jednostki organizacyjnej 
prowadzącej studia –  ……………………………………… powołanej decyzją Rektora SGH                     
z dnia………….…. r., w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………………….… 

Członkowie:  …………………………………………………………. 

   …………………………………………………………. 

Sekretarz:  ……………….………………………………………… 

 

Komisja doktorancka przeanalizowała wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 
akademicki …………………….. złoŜone przez następujących doktorantów: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

Komisja doktorancka przeanalizowała wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium 
doktoranckiego na rok akademicki …………………….. złoŜone przez następujących 
doktorantów: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

 

Po przeanalizowaniu wniosków i uwzględnieniu limitu miejsc stypendialnych określonych przez 
Rektora dla ………. edycji stacjonarnych studiów doktoranckich w liczbie ……….. miejsc, na 
podstawie kryteriów przyjętych w załączniku nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie/na podstawie wyników rekrutacji na pierwszy rok studiów*, komisja doktorancka 
ustala poniŜszą listę rankingową i rekomenduje przyznanie stypendium doktoranckiego osobom 
na miejscach od ... do ....: 

1. ………………………. (w nawiasie podaje się cząstkowe punkty/wynik z rekrutacji) – 
łącznie……..  

2. ………………………. 



 

3. ………………………. 

 

Osoby, które zostały sklasyfikowane na pozycjach od ….. do….: 

np.  7. ……………… (w nawiasie podaje się cząstkowe punkty/wynik z rekrutacji) – łącznie  
…….. 

 8. ……………………… 

nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję doktorancką, zatem nie są one 
rekomendowane do przyznania stypendium doktoranckiego. 

 

Po przeanalizowaniu wniosków i uwzględnieniu limitu zwiększeń stypendiów doktoranckich 
określonych dla ……. edycji stacjonarnych studiów doktoranckich w liczbie ……….. miejsc, na 
podstawie kryteriów przyjętych w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie/na podstawie wyników z rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich lub 
wyników osiągniętych w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich* 
komisja doktorancka ustala poniŜszą listę rankingową i rekomenduje przyznanie zwiększenia 
stypendium doktoranckiego osobom na miejscach od ... do .... 

1. ………………………. (w nawiasie podaje się cząstkowe punkty/wynik z rekrutacji/lub 
średnią z ocen uzyskanych w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich) – łącznie………  

2. ………………………. 

3. ………………………. 

 

Osoby, które zostały sklasyfikowane na pozycjach od ….. do..: 

np.  7. ……………… (w nawiasie podaje się cząstkowe punkty/wynik z rekrutacji/lub średnią z 
ocen uzyskanych w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) – 
łącznie………. 

 8. ……………………… 

nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję doktorancką, zatem nie są one 
rekomendowane do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. 

 

Przewodniczący:  …………………………………………………….. 

Członkowie:   …………………………………………….………. 

    ………………………………………………….…. 

Sekretarz:   ……………………………..……………………… 

 

----------------------- 
*niepotrzebne skreślić 


