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Załącznik nr 1 do uchwały nr 310 Senatu SGH  

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok 

stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku polskim 

w roku akademickim 2015/2016 

 

1. Kolegium ………………………………. 

2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ……….………...... 

w dyscyplinie:  

–………………………………………………………………………………………….. 

3.  Nazwa studiów: ……………………………………………………………………...… 

4. Okres trwania studiów:   ….. lata 

5. Forma studiów:   ………………. 

6. Limit miejsc:  ……… osób, 

7. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu 

rekrutacyjnym:  ………………………..   

8. Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia, 

b) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź 

studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że 

kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, 

c) życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, 

prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody  

i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych, 

d) list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań 

naukowych, 

e) ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 

f) dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm. 

9. Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie 

odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej 

odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

10. Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego 

kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika 
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naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego 

doktoranta. 

11. Termin przyjmowania dokumentów: ………………………………………..…………. 

12. Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną 

komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za: 

a) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na 

kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów 

doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę 

punktów)  

………….. 

b) ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej 

           ……………. 

c) udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, 

rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych 

           ……….…… 

d) udział w realizacji projektów naukowych  

           ……………. 

e) dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, 

w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego 

warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który 

przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty . 

          ……………. 

Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej 

punktacji: 

1) dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu 

rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów 

doktoranckich: 

– ……………………………………………………   ……………. 

– ……………………………………………………   ……………. 

2) dodatkowe zadania dla kandydatów biorących udział w uzupełniającym 

postępowaniu rekrutacyjnym: 

– …………………………………………………….   ……………. 

– ……………………………………………………   ……………. 
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Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie  

z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc  

z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do 

przyjęcia na studia doktoranckie. 

 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia 

do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala 

na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za 

pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia 

limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące 

wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów. 

13. Termin ogłoszenia wyników: ………………………………………..……… 

14. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Biuro Kolegium ……………………………….….. 

ul. ………………………………………..….....…… 

…-……. Warszawa 

nr pomieszczenia…………….………………………. 

15. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: ………………………………….. 


