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Załącznik nr 1 do uchwały nr 259 Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

Szczegółowe kryteria oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 

2023/2024 

1. Kryteria oceny oraz wysokość punktacji dla poszczególnych osiągnięć: 

1) opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej 0-40 pkt, w tym za: 

a) wprowadzenie (określenie obszaru badawczego, powody wyboru 

problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki) 

– 0-5 pkt, 

b) krótki przegląd literatury (kluczowe pozycje na temat danego problemu 

badawczego ze wskazaniem luk, które kandydat zamierza wypełnić – 0-10 

pkt, 

c) główne pytania badawcze, które dezagregują na cząstkowe elementy 

stawiany przez kandydata problem badawczy – 0-15 pkt, 

d) metody badawcze do rozwiązania problemu badawczego – 0-5 pkt, 

e) oczekiwania teoretyczne i praktyczne wyniki problemu badawczego 

wybranego przez kandydata – 0-5 pkt; 

2) Kandydat, który aplikuje do programu doktorat wdrożeniowy, prowadzonego 

w Uczelni na podstawie umowy z innym podmiotem i spełni warunki 

określone w komunikacie wydanym na podstawie art. 376 ust. 1 i 2 pkt 1 

ustawy PSWiN, tj. w szczególności będzie zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy lub otrzyma promesę zatrudnienia przez podmiot, który wyrazi 

zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni mu 

opiekuna pomocniczego, za opis zamierzeń badawczych rozprawy 

doktorskiej będący podstawą zgody podmiotu, otrzymuje maksymalną liczbę 

punktów; 

3) Kandydat będący kierownikiem grantu, realizowanego 

w zakresie dyscyplin naukowych zgodnych z programem kształcenia 

w Szkole Doktorskiej, którego warunki wymagają wpisu na listę doktorantów, 

otrzymuje za opis zamierzeń badawczych rozprawy doktorskiej i realizację 

projektów naukowych maksymalną liczbę punktów, jeżeli zamierzenia 
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badawcze rozprawy doktorskiej są istotnie zgodne z założeniami/celami 

programu grantowego; 

4) za udokumentowane osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk społecznych: 

a)  publikacje naukowe: 

– w czasopismach naukowych z listy ministerstwa właściwego ds. 

szkolnictwa wyższego i nauki, 

– monografie autorskie, 

– autorskie rozdziały w monografiach naukowych, 

– współautorskie rozdziały w monografiach naukowych, 

– redakcja monografii naukowej 

może otrzymać 5 pkt za każdą publikację; 

b)  granty: 

– pełnienie funkcji kierownika grantu – 5 pkt 

– pełnienie funkcji wykonawcy w grancie – 3 pkt; 

 c) konferencje: 

– czynny udział w konferencjach krajowych (z prezentacja referatu, postera, 

udział w panelu), 

– czynny udział w konferencjach zagranicznych lub o charakterze 

międzynarodowym (z prezentacją referatu, postera, udział w panelu), 

0-3 pkt za każdą konferencję (w zależności od rodzaju udziału i rodzaju 

konferencji). 

3) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych: 

a) ocena na dyplomie uzyskanym w dziedzinie nauk społecznych: 

– ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich  bądź 

studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym lub dyplomie 

równorzędnym: 

– – ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 15 pkt, 

– – ocena na dyplomie 4,5 – 10 pkt, 

– – cena na dyplomie 4,0 – 5 pkt, 

– – ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt, 

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub 

dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych 

studiów magisterskich: 

– – ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 10 pkt, 
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– – ocena na dyplomie 4,5 – 6 pkt, 

– – cena na dyplomie 4,0 – 3 pkt, 

– – ocena na dyplomie 3,5 lub 3 albo potwierdzenie ukończenie 

trzeciego roku studiów – 0 pkt; 

b) ocena na dyplomie uzyskanym w pozostałych dziedzinach nauki: 

– dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów 

drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny: 

– – ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 10 pkt, 

– – ocena na dyplomie 4,5 – 6 pkt, 

– – cena na dyplomie 4,0 – 3 pkt, 

– – ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt; 

– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument 

potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich: 

– – ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 5 pkt, 

– – ocena na dyplomie 4,5 – 3 pkt, 

– – cena na dyplomie 4,0 – 1 pkt, 

– – ocena na dyplomie 3,5 lub 3 albo potwierdzenie ukończenie 

trzeciego roku studiów – 0 pkt; 

2. Rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której komisja zadaje i ocenia 2 pytania: 

a) pytanie 1 z zakresu problematyki zamierzeń badawczych: 0-15 pkt, 

b) pytanie 2 z zakresu dyscypliny programu na który aplikuje kandydat: 0-20 pkt. 

3. Ocenie podlegają wyłącznie te osiągnięcia, które są prawidłowo 

udokumentowane i niebudzące wątpliwości oraz wpisane we właściwe zakładki 

lub pola w formularzu rekrutacyjnym. 

4. Osiągnięcia, które będą udokumentowane w sposób nieczytelny, skany będą 

załączone w sposób utrudniający lub uniemożliwiający ich odczytanie nie będą 

podlegały ocenie. 


