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Uchwała nr 477 

Senatu SGH  

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla studiów doktoranckich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH, w związku z § 7 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na 

studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz.172) Senat SGH uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne, podstawy prawne 

§ 1 

Ustala się wytyczne tworzenia programów kształcenia dla studiów doktoranckich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwane dalej wytycznymi. 

§ 2 

Wytyczne określają dla studiów doktoranckich: 

1) warunki, jakie musi spełniać nowy program kształcenia i związana z nim 

dokumentacja; 

2) sposób wprowadzania zmian w programach kształcenia na prowadzonych 

studiach. 

§ 3 

Przygotowanie programów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie następuje z uwzględnieniem: 

1) art. 2 ust. 1 pkt 10, 11-18d, 18h i 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065);  

3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r., 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz.172); 

4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., 
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w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 558);  

5) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 64). 

 

Rozdział II  

Warunki prowadzenia studiów doktoranckich 

§ 4 

1. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia doktoranckie prowadzone są 

przez kolegia.  

2. System zarządzania jakością kształcenia w SGH odnosi się do wszystkich etapów  

i aspektów procesu dydaktycznego, w szczególności uwzględnia wszystkie formy 

analizy (w tym walidacji) efektów kształcenia oraz oceny zajęć dydaktycznych 

dokonywane przez doktorantów.  

3. Rektor ustala osobę odpowiedzialną za przedłożenie Senatowi oceny efektów 

kształcenia, która to ocena stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia. 

 

Rozdział III  

Projektowanie programu kształcenia na nowych studiach oraz zmian w programie 

kształcenia na prowadzonych studiach doktoranckich 

§ 5 

1.  Projektowanie programu kształcenia na nowych studiach lub zmian w programie 

kształcenia na prowadzonych następuje z uwzględnieniem: 

1)  misji i strategii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

2)  analiz efektów kształcenia; 

3)  analiz zawodowych karier absolwentów Uczelni; 

4)  badań naukowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Uczelni; 

5)  możliwości realizowania programu kształcenia przy współpracy z uprawnionymi 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi;  

6)  możliwości kadrowych, zasobów informacyjnych i bazy materialnej koniecznej 

do realizacji programu kształcenia; 

7)  oczekiwań społecznych. 

2.  Zmiany programów studiów nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 
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Rozdział IV  

Komponenty programu kształcenia 

§ 6 

1.  Program kształcenia obejmuje:  

1)  opis zakładanych efektów kształcenia;  

2)  program studiów; 

3)  prezentację wymagań i zasad rekrutacji; 

4)  informację o infrastrukturze zapewniającej realizację efektów kształcenia. 

§ 7 

1. Opis zakładanych efektów kształcenia w programie kształcenia obejmuje wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne, których nabycie przez doktorantów  

w procesie kształcenia jest niezbędne, przy czym efekty kształcenia powinny 

uwzględniać ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. Zakłada się takie same efekty kształcenia dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy 

studiów w programie kształcenia. 

3. Efekty kształcenia obejmują grupy efektów zakładanych do osiągnięcia w drodze 

zrealizowania: modułu kształcenia wspólnego dla wszystkich dyscyplin 

naukowych, modułu podstawowego kształcenia kierunkowego dla dyscypliny, 

modułu przedmiotów fakultatywnych, modułu praktyk, modułu seminaryjnego.  

4. Wszystkie efekty kształcenia sformułowane są tak, aby możliwa była walidacja 

stopnia ich osiągnięcia. 

§ 8 

1. Program studiów obejmuje: 

1)  specyfikację modułów kształcenia z przypisanymi im efektami kształcenia  

i liczbą punktów ECTS;  

2)  plan studiów w układzie semestralnym. 

2.  Opis modułu kształcenia obejmuje prezentację roli przedmiotu z danego modułu 

kształcenia w osiąganiu założonych efektów kształcenia (kompetencji), wraz  

z przypisaną temu przedmiotowi liczbą punktów ECTS. 

3.  Dla każdego przedmiotu z modułu kształcenia przedstawione są formy i metody 

jego prowadzenia, lista efektów kształcenia (kompetencji) zdobywanych za 

pomocą tych form i metod oraz sposób walidacji efektów kształcenia w ramach 

tego przedmiotu. 
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4.  Sposób przejścia od walidacji efektów kształcenia danego przedmiotu do walidacji 

efektów kształcenia poszczególnych modułów kształcenia i – w konsekwencji – 

całego programu studiów określa procedura, odrębnie ustalona w ramach 

procedur  systemu wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia (systemu 

zarządzania jakością kształcenia w SGH). 

5.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące dany program kształcenia 

obejmują: 

1)  łączną liczbę punktów ECTS wymaganą na studiach; 

2)  wymiar odbywania praktyk i liczbę przypisanych im punktów ECTS; 

3) wskazanie modułów przedmiotów fakultatywnych, w wymiarze wymaganym 

przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na 

studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. 

6.  Program studiów powinien przewidywać na pierwszym semestrze studiów 

szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej (4 godziny, e-learning). 

7.  Warunkiem wydania Zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich jest 

uzyskanie wszystkich określonych w programie kształcenia efektów kształcenia  

i wymaganej liczby punktów ECTS, a także odbycie praktyk przewidzianych  

w programie studiów. 

 

Rozdział V 

Dokumentacja programu kształcenia na studiach 

§ 9 

1. Dokumentacja programu kształcenia na studiach obejmuje: 

Część I – Ogólną charakterystykę studiów, w następującym układzie: 

I.1. –  formy studiów; 

I.2. –  przyporządkowanie do obszaru wiedzy, ze wskazaniem dziedziny 

nauk ekonomicznych i dyscypliny naukowej do której odnoszą się 

efekty kształcenia; 

I.3. –  ogólne cele kształcenia; 

I.4. –  oczekiwane kompetencje kandydata. 

Część II – Opis zakładanych efektów kształcenia. 

Część III – Program studiów, w następującym układzie: 

III.1. –  ramowa struktura modułów kształcenia wraz z przypisaną im 
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liczbą godzin prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich i doktorantów oraz liczbą punktów ECTS, którą 

doktorant musi uzyskać w ramach zajęć objętych danym 

modułem; 

III.2. –  opis modułów kształcenia występujących w programie studiów, 

sumarycznych wskaźników ilościowych oraz sposób walidacji 

modułowych efektów kształcenia; 

III.3. –  plany studiów dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej z przypisaną 

liczbą punktów ECTS. 

Część IV – System zarządzania jakością kształcenia:  

IV.1. –  polityka jakości kształcenia w SGH; 

IV.2. –  cele, założenia i procedury systemowe zarządzania jakością 

kształcenia w SGH; 

IV.3. –  procedura monitorowania i analizowania jakości programów 

kształcenia; 

IV.4. –  procedura monitorowania i analizowania procesu kształcenia; 

IV.5. –  procedura walidacji efektów kształcenia; 

IV.6. –  procedura nadzoru nad dokumentacją systemową; 

IV.7. –  procedura nadzoru nad zapisami; 

IV.8. –  procedura zarządzania audytami wewnętrznymi; 

IV.9. –  inne procedury. 

Część V – Warunki realizacji programu studiów, w następującym układzie: 

V.1. –  opis działalności naukowej lub naukowo-badawczej; 

V.2. –  inne wymagania wynikające z warunków prowadzenia studiów 

określone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

§ 10 

Sposób prezentacji dokumentów związanych z programem kształcenia oraz 

zorganizowanie przechowywania dokumentacji programu kształcenia na studiach  

i wprowadzania zmian w tejże dokumentacji określi Rektor zarządzeniem. 

§ 11 

Przyjmuje się poniższy terminarz podejmowania uchwał przez rady kolegiów: 

1)  w sprawie przyjęcia efektów kształcenia w nowych (lub zmienionych) programach 
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kształcenia z uwzględnieniem formy studiów – najpóźniej do 31 stycznia w roku 

akademickim poprzedzającym rok akademicki, którego uchwała dotyczy; 

2)  w sprawie przyjęcia planu studiów i programu kształcenia – najpóźniej do  

28 lutego w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, którego uchwała 

dotyczy. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr 662 Senatu SGH z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie 

wytycznych tworzenia programów kształcenia dla studiów doktoranckich w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do przygotowywania 

programów kształcenia dla edycji studiów prowadzonych począwszy od roku 

akademickiego 2017/2018. 


