
Załącznik nr 3 

do Regulaminu  

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

 

Warunki i szczegółowe czynności przeprowadzania przewodu doktorskiego w Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie 

 

Do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, stosuje się następujące warunki i szczegółowe 

czynności: 

1. Rozwiniętą koncepcję, zawierającą tytuł rozprawy, jej tezy, metodę badań i plan, 

kandydat na doktoranta przedkłada do dyskusji w katedrze lub instytucie, w której 

pracuje. Jeśli kandydat na doktoranta jest zatrudniony w innej jednostce niż katedra lub 

instytut, bądź pracuje poza SGH, bądź jest uczestnikiem studiów doktoranckich, 

dyskusja powinna odbyć się w katedrze lub instytucie, w której pracuje opiekun 

naukowy. 

2. Ocena ostatecznej wersji koncepcji rozprawy doktorskiej wraz z przebiegiem dyskusji 

na ten temat, podpisane przez kierownika katedry lub dyrektora instytutu, kandydat 

załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego.  

3. Warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu doktorskiego jest posiadanie co 

najmniej jednej publikacji naukowej zgodnej z problematyką rozprawy w formie 

książki , wydaną lub przyjętą do druku lub co najmniej jednej publikacji naukowej w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism 

naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki. lub w 

recenzowanych materiałach  z międzynarodowej konferencji naukowej. 

4. Kandydat na doktoranta, który ukończył inne studia niż ekonomiczne lub zarządzanie i 

nie jest uczestnikiem lub nie zrealizował programu studiów doktoranckich, przed 

wszczęciem przewodu doktorskiego, musi zdać kolokwium z ekonomii lub z 

zarządzania lub finansów oraz z metodyki badań naukowych. Natomiast kandydat na 

doktoranta, który ukończył studia ekonomiczne lub z zarządzania, lecz nie jest 

uczestnikiem lub nie zrealizował programu studiów doktoranckich, przed wszczęciem 

przewodu doktorskiego, musi zdać kolokwium z metodyki badań naukowych.  

5. Egzamin z metodyki badań naukowych nie obowiązuje kandydata, który jest 

pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym SGH, z zastrzeżeniem p. 6. 

Za jego przygotowanie w zakresie metodyki odpowiada katedra lub instytut, w którym 

pracuje kandydat. 

6. W przypadku wymienionym w p. 5 wymagana jest jedynie pisemna ocena kierownika 

katedry lub dyrektora instytutu. Odmowa wydania pozytywnej oceny, jest 

równoznaczna z koniecznością zdawania egzaminu na zasadach obowiązujących 

kandydatów wymienionych w p. 4. 

7. Fragmenty pracy, którą kandydat na doktoranta zamierza przygotować jako rozprawę 

doktorską powinny być prezentowane i dyskutowane na zebraniach katedry lub 

instytutu, w której była dyskutowana rozwinięta koncepcja tej rozprawy. Instytuty i 

katedry powinny jednocześnie dołożyć starań, aby w dyskusjach wspierających 

kandydata na doktoranta, uczestniczyli specjaliści z danej dziedziny nie będący 

pracownikami katedry.  

8. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest zaawansowanie rozprawy 

przynajmniej w 60%. Ocenę stanu zaawansowania rozprawy wydaje opiekun naukowy 



– kandydat na promotora lub kierownik katedry lub dyrektor instytutu, opiniującej 

koncepcję rozprawy. 

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z rozwiniętą koncepcją rozprawy, 

zawierającą: tytuł, hipotezy/tezy, metodę badań oraz plan, wraz z oceną katedry lub 

instytutu dotyczącą zgłaszanej koncepcji rozprawy oraz wykaz publikacji, kandydat na 

doktoranta kieruje do Dziekana i składa go w Biurze Kolegium. 

10. Złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją, Dziekan kieruje do Kolegialnej Komisji 

ds. rozpraw prac doktorskich w celu jego rozpatrzenia i przygotowania projektu 

uchwały Rady Kolegium w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. W trakcie 

posiedzenia Komisji, a także na posiedzeniu, muszą być obecni kandydat na doktoranta 

i kandydat na promotora.  

11. Rada Kolegium, na posiedzeniu plenarnym, zapoznaje się z opinią Komisji i podejmuje 

uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 

(istnieje możliwość powołania promotora pomocniczego wskazanego przez kandydata. 

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, która pełni istotną rolę w opiece 

nad doktorantem, w tym szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji oraz 

analizy wyników). 

12. W przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada Kolegium może 

wyznaczyć drugiego promotora. 

13. W przypadku przewodów doktorskich prowadzonych w ramach współpracy 

międzynarodowej na podstawie podpisanego porozumienia Rada Kolegium powołuje 

kopromotora.  

14. Do Dziekana Kolegium doktorant składa rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach 

opatrzoną streszczeniem w jęz. polskim i angielskim wraz z ich wersją elektroniczną z 

pisemną  opinią  promotora i oświadczeniem, że rozprawa doktorska została napisana 

samodzielnie. Rozprawę doktorską doktorant zobowiązany jest złożyć w ciągu 3 lat od 

daty wszczęcia przewodu doktorskiego. Rozprawa doktorska może mieć formę: 

a. maszynopisu książki, 

b. książki wydanej, 

c. spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, 

d. spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku 

w czasopismach naukowych.  

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej doktorant 

zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia wszystkich współautorów określające 

indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. 

15. Dziekan wnosi sprawę na posiedzenie Rady która, działając na podstawie odpowiednich 

przepisów wykonuje kolejne czynności przewodu: 

• podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia dwóch recenzentów, 

• powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w składzie 

określonym odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra ds. nauki, 

• powołuje Kolegialną komisję ds. rozpraw doktorskich, która po otrzymaniu 

recenzji i zdaniu przez doktoranta egzaminów doktorskich, podejmuje uchwałę w 

sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 

(w przypadku dwóch pozytywnych recenzji i zdanych egzaminach doktorskich, 

uchwałę w tej sprawie podejmuje bezpośrednio Rada), a następnie uchwałę w 

sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i przygotuje projekt 

uchwały Rady Kolegium w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, 

16. W Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie przeprowadzane są następujące egzaminy: 



a. z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej -

ekonomii, zarządzania lub finansów (dyscyplina ta musi odpowiadać dyscyplinie 

w jakiej ma być nadany stopień doktora), 

b. z dyscypliny dodatkowej - ekonomii, zarządzania, finansów lub filozofii (do 

wyboru przez doktoranta spośród dyscyplin z wyłączeniem dyscypliny 

podstawowej), 

c. z języka obcego nowożytnego (do wyboru przez doktoranta). Doktorant jest 

zwolniony z egzaminu jeśli przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość 

nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do 

rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw nauki. 

17. Egzaminy z ekonomii, zarządzania i finansów są przeprowadzane na podstawie 

ujednoliconego zestawu lektur oraz dostępnego dla doktorantów zestawu zagadnień 

przygotowanego,  na zlecenie Dziekana, przez zespół specjalistów z danej dyscypliny 

naukowej.  

18. W przypadku niezdania jednego z egzaminów Rada Kolegium na wniosek doktoranta 

może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu, nie wcześniej jednak niż po 

upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie 

więcej niż raz. 

19. Doktorant przystępuje do zdawania egzaminów doktorskich po uzyskaniu co najmniej 

jednej  pozytywnej recenzji. 

20. Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostają zamieszczone na stronie 

internetowej Kolegium oraz przesłane do Centralnej Komisji niezwłocznie po ich 

złożeniu. 

21. Najpóźniej 10 dni przed ogłoszonym terminem publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej, doktorant przedkłada Dziekanowi autoreferat pozytywnie zaopiniowany 

przez promotora.  

22. W Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, wszystkie publiczne obrony prac doktorskich, 

pracowników i uczestników studiów doktoranckich SGH oraz osób spoza SGH, 

przyjmowane są przez Kolegialną komisję ds. prac doktorskich. 

23. Rada Kolegium może wyróżnić rozprawę doktorską w przypadku spełnienia dwóch 

warunków: wyłącznie na wniosek jednego z recenzentów i przy jednomyślnym 

głosowaniu nad przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

24. Przewodniczącego Komisji wyznacza Dziekan, który ma także prawo do zmian w 

składzie osobowym Komisji, o czym informuje Radę. 

25. W Kolegium tworzy się trzy stałe Kolegialne komisje ds. prac doktorskich. Dziekan 

Kolegium może powoływać komisje doktorskie ad hoc w przypadku rozpraw 

doktorskich przygotowywanych w jęz. obcym (pełnoprawnymi członkami 

odpowiedniej komisji są ponadto: promotor, drugi promotor, kopromotor i recenzenci 

w prowadzonym przewodzie doktorskim). W posiedzeniu komisji doktorskiej może 

uczestniczyć bez prawa głosu promotor pomocniczy, zaproszony przez 

przewodniczącego Rady Kolegium. 

 

Skład stałych Kolegialnych komisji ds. rozpraw doktorskich : 

Kolegialna komisja ds. prac doktorskich nr 1 

1. dr hab. Alfred Bieć 

2. prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol 

3. dr hab. Jacek Brdulak, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz 



5. prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

6. dr hab. Jan Klimek, prof. nadzw. 

7. prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalski 

8. prof. zw. dr hab. Kazimierz Kuciński 

9. dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. nadzw. 

10. dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw. 

11. dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw. 

12. dr hab. Małgorzata Poniatowska –Jaksch, prof. nadzw. 

13. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw. 

14. dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. nadzw. 

 

Kolegialna komisja ds. prac doktorskich nr 2  

1. dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. 

2. dr hab. Jakub Brdulak, prof. nadzw. 

3. dr hab. Joanna Cygler, prof. nadzw. 

4. dr hab. Katarzyna Czainska 

5. prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz 

6. dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. nadzw. 

7. dr hab. Lech Kurkliński 

8. dr hab. Stanisław Łobejko, prof. nadzw. 

9. dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. nadzw.  

10. prof. zw. dr hab. Krystyna Poznańska 

11. dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek 

12. dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. nadzw.  

13. dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. nadzw. 

14. prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szpringer 

 

Kolegialna komisja ds. prac doktorskich nr 3 

1. prof. zw. dr hab. Marek Bryx 

2. dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. nadzw. 

3. dr hab. Tomasz Dąbrowski 

4. dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. 

5. dr hab. Gabriel Główka, prof. nadzw. 

6. prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz 

7. dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. nadzw. 

8. dr hab. Jacek Łaszek, prof. nadzw. 

9. dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. nadzw. 

10. dr hab. Dorota Niedziółka, prof. nadzw.  

11. dr hab. Jerzy W.Pietrewicz, prof. nadzw. 

12. dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. 

13. dr hab. Anna Szelągowska, prof. nadzw. 

14. dr hab. Aleksander Werner, prof. nadzw. 


