
Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego  

w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
 
Dokumenty obligatoryjne: 

 

1. Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego  

2. Oryginał lub odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu magistra. W przypadku gdy 

kandydat ukończył inne studia niż ekonomiczne lub z zarządzania i nie jest słuchaczem lub nie 

ukończył studiów doktoranckich przed wszczęciem przewodu zobowiązany jest przedstawić 

protokół ze zdanego kolokwium z ekonomii lub zarządzania lub finansów oraz metodyki badań 

naukowych. W przypadku gdy kandydat ukończył studia ekonomiczne lub z zarządzania i nie 

jest słuchaczem lub nie ukończył studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić protokół 

ze zdanego kolokwium z metodyki badań naukowych. Egzaminatorów wyznacza Dziekan 

spośród pracowników naukowych Kolegium. 

3. Zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku gdy wnioskodawca 

nie jest pracownikiem lub nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie (Zarządzenie Rektora nr 47 z dnia 08.08.2013 r.). 

4. Koncepcja rozprawy doktorskiej, zawierająca proponowany tytuł, tezy, metody badań i plan 

pracy zaopiniowana przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry, w której praca była 

przedmiotem dyskusji. 

5. Opinia opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej i zgoda na objęcie 

funkcji promotora. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o stopniach i tytułach 

naukowych istnieje możliwość powołania promotora pomocniczego osoby posiadającej stopień 

naukowy doktora. Do dokumentacji dołącza się wówczas zgodę na objęcie funkcji promotora 

pomocniczego. 

6. Wykaz co najmniej dwóch publikacji naukowych zgodnych z problematyką rozprawy 

doktorskiej, w tym jednej spełniającej warunek: 

 wydanej lub przyjętej do druku w formie książki lub 

 opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej 

krajowym określonym przez ministra właściwego do spraw nauki  

w wykazie czasopism punktowanych  lub 

 wydanej w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej  

z pisemnym oświadczeniem doktoranta, że publikacje spełniają warunki określone w 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 882 oraz poz. 

1311.). 

 

7. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie 

stopnia doktora w tej samej dyscyplinie. 

8. Kwestionariusz osobowy  

9. CV 

10. Oświadczenie, że rozprawa doktorska została napisana samodzielnie. 

 

Dokumenty uzupełniające: 

 

11. ewentualny wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej  

w innym języku niż język polski, 

12. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, uprawniający do zwolnienia 

z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów 

uprawniających do zwolnienia z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego znajduje się w 

wykazie załączonym do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 1586). 

 

 


