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OŚWIADCZENIE  
DOKTORANTA UPOWA ŻNIAJĄCE SZKOŁĘ GŁÓWNĄ HANDLOWĄ W WARSZAWIE  

DO WYKAZANIA JEGO OSI ĄGNIĘĆ W DYSCYPLINIE ALBO W JEDNEJ Z DYSCYPLIN 
ZAWIERAJĄCYCH SIĘ W DZIEDZINIE, W KTÓREJ JEST PRZYGOTOWYWANA 

ROZPRAWA DOKTORSKA W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WAR SZAWIE  
 

I. Dane osoby składaj ącej oświadczenie: 

Nazwisko:  

Imiona:  

PESEL:  

Jednostka organizacyjna:  

Studia doktoranckie:  

Rok rozpoczęcia studiów:  
 

II. Oświadczam, że przygotowuj ę rozpraw ę doktorsk ą w: 
 

1 dziedzinie  

2 dyscyplinie  
  

Jednocze śnie, po zapoznaniu si ę z treścią art. 265 ust. 12 i 13* ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – 
Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce, (dalej „ustawa”), wyra żam zgod ę na zaliczenie mojego 
dorobku naukowego uzyskanego podczas studiów doktor anckich w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie (kształcenia w szkole doktorskiej Szkoł y Głównej Handlowej w Warszawie), 
wykazanego w rocznych sprawozdaniach doktoranta, do  osiągni ęć uwzgl ędnianych w ewaluacji 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – w zale żności od wyboru Uczelni. 

 
Warszawa, dn. ………………......20……… r.  ………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 
 
*ART. 265 ust. 12 i 13 USTAWY: 
12. Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie 
więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą 
jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. 
13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie 
upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych 
dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w przypadku doktoranta: 
1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozp rawa doktorska albo 
2) w jednej z dyscyplin zawieraj ących si ę w dziedzinie, w której jest przygotowywana 
rozprawa doktorska . 
 

Dziedziny i dyscypliny nale ży wskaza ć zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 20 wrze śnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych.  


