REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL-AZOWA-0161/ZR-5/14

ZARZĄDZENIE NR 5
z dnia 5 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie Rektora nr 19 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie tworzenia i prowadzenia studiów doktoranckich

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 3 statutu SGH, w związku z uchwałą nr 590 Senatu
SGH z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Rektora nr 19 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie tworzenia
i prowadzenia studiów doktoranckich, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 4 a w następującym brzmieniu:
„Kierownik studiów doktoranckich, za zgodą dziekana kolegium, a gdy
kierownikiem studiów jest dziekan kolegium – za zgodą Rektora, może udzielić
pracownikowi kolegium spełniającemu kryteria określone w ust. 2, jako
koordynatorowi studiów doktoranckich, upoważnienia do załatwiania w jego
imieniu, w odniesieniu do tych studiów, spraw należących do kompetencji
kierownika studiów określonych w ust. 3 oraz w ust. 4, z wyłączeniem zgłaszania
kandydatur sekretarza danej edycji studiów oraz dokonywania w imieniu Uczelni
czynności cywilnoprawnych, w tym zaciągania zobowiązań i podpisywania
umów.

Decyzje

podjęte

przez

koordynatora

w

ramach

upoważnienia

równoważne są z decyzją kierownika studiów.”;
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2) w § 2 dodaje się ust. 4 b w następującym brzmieniu:
„Kierownik

studiów

lub

upoważniony

przez

niego

koordynator

studiów

doktoranckich sprawuje nadzór nad działalnością sekretarza danej edycji
studiów.”;
3) w § 2 dodaje się ust. 4 c w następującym brzmieniu:
„Obowiązki

kierownika

studiów

doktoranckich

i

koordynatora

studiów

doktoranckich mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Rektora po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.”;
4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od 27 września 2014 r.
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prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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