
Załącznik nr 1 do uchwały nr 84 Senatu SGH  

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów 

doktoranckich w języku obcym 

w Kolegium…………………………….. 

w roku akademickim 2013/2014 

1. Kolegium …………………………………………………………………………………... 

2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk …………… w dyscyplinie:  

- ……………………………………………………………………………………………. 

3. Dziedzina: …………………………………………………………………………... 

4. Nazwa studiów: ……………………………………………………………………...…… 

5.  Okres trwania studiów:  4 lata 

6. Forma studiów:   stacjonarne 

7. Limit miejsc:  ………….…….. osoby 

8. Wymagane dokumenty: 

a) podanie do Rektora o przyjęcie na studia; 

b) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź 

studiów drugiego stopnia lub równorzędny w języku polskim lub obcym; 

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

w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, 

staże) oraz zawodowych; 

d) dwie fotografie typu legitymacyjnego; 

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

naukowych formularz aplikacyjny kandydata; 

f) opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej; 

g) certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym 

prowadzone są studia doktoranckie; 



h) opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji 

opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub promotora pracy 

magisterskiej kandydata. 

9. Termin przyjmowania dokumentów:………………………………………………………. 

10. Opis postępowania rekrutacyjnego. 

Głównym przedmiotem rozmowy rekrutacyjnej jest przedstawiony przez kandydata opis 

zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej. Na ostateczny wynik 

postępowania mają wpływ następujące kryteria z przyjętymi przez kolegialną komisję 

rekrutacyjną ocenami lub punktami: 

a) ocena na dyplomie ukończenia studiów      ……………. 

b) opinia opiekuna naukowego        ……………. 

c) opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej  ……………. 

d) udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – 

artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych ……………. 

e) udział w realizacji projektów badawczych lub naukowych    ……………. 

f) inne osiągnięcia        ……………. 

g) pozostałe - określone zgodnie z § 8 ust. 2 uchwały nr …. Senatu SGH z dnia 24 

kwietnia 2013 r. 

11. Termin ogłoszenia wyników:       ……..……... 

12. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

Biuro Kolegium ……………………………………. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

ul. ………………………………..……………..……… 

…-……. Warszawa 

pokój ……………………………...……………….. 

13. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:   …………………………………… 

 

  


