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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z dotacji projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

KOLEGIUM…………………………………………………. 

PROWADZĄCEGO STUDIA DOKTORANCKIE –  

………………………………………………………………………………. 

z dnia ……………………… 

 

W dniu …………….……………. r. odbyło się posiedzenie komisji doktoranckiej 

Kolegium …………………………………………. prowadzącego studia doktoranckie – 

……………………………………………………, powołanej decyzją Rektora nr ……  

z dnia ………….………………………………………… r., w składzie: 

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

Członkowie:  …………………………………………………………. 

   …………………………………………………………. 

   …………………………………………………………. 

Sekretarz:  ……………….………………………………………… 

Komisja doktorancka przeanalizowała wnioski o przyznanie stypendium 

doktoranckiego na rok akademicki …………/………… złożone przez następujących 

doktorantów: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

Komisja doktorancka przeanalizowała wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego na rok akademicki …………/………… złożone przez następujących 

doktorantów: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 
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Po przeanalizowaniu wniosków, na podstawie kryteriów określonych w załączniku  

nr 3 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie / na podstawie wyników rekrutacji na pierwszy rok 

studiów doktoranckich1, komisja doktorancka ustala poniższą listę rankingową 

wraz z uzasadnieniem rekomendacji przyznania stypendium doktoranckiego (osobom 

na miejscach od…… do ……) lub uzasadnieniem odmowy przyznania stypendium 

doktoranckiego (osobom na miejscach od…… do …….). 

1. ……………….…(w nawiasie podaje się cząstkowe punkty) – łącznie …pkt, 

uzasadnienie przyznania/odmowy przyznania………; 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

 

Po przeanalizowaniu wniosków na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 4 

do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie / na podstawie wyników rekrutacji na pierwszy rok 

studiów doktoranckich*, komisja doktorancka ustala poniższą listę rankingową 

wraz z uzasadnieniem rekomendacji przyznania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej (osobom na miejscach od…… do …….) lub 

uzasadnieniem odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej (osobom na miejscach od…… do …….) 

1. ……………………….. (w nawiasie podaje się cząstkowe punkty) łącznie 

…………pkt, uzasadnienie przyznania/odmowy przyznania………………………..; 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

 

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

Członkowie:  …………………………………………………………. 

   …………………………………………………………. 

   …………………………………………………………. 

Sekretarz:  ……………….………………………………………… 

                                                           

1 Niepotrzebne skreślić. 


