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WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 

w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 
akademickim 2022/2023 

 

 

 

1. Michał Aliński, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia. «Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.« Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach).« Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego oceniona może być jako prawidłowa. Zgodnie 
z IPB doktorant nie opracował jeszcze tekstu żadnego z rozdziałów pracy, 
natomiast, jak wynika z udostępnionych dokumentów oraz rozmowy z Doktorantem 
(24.10.2022), dokonał przeglądu literatury oraz opracował szczegółowy plan 
badawczy, który był podstawą do złożenia wniosku o grant w konkursie 
Narodowego Centrum Nauki „Preludium”. Ponadto Doktorant złożył do publikacji 
artykuł w czasopiśmie "Optimum. Economic Studies". Doktorant planuje również w 
najbliższym czasie (styczeń 2024) udział w konferencji naukowej bezpośrednio 
związanej z tematyką doktoratu. Tym samym można stwierdzić, iż Doktorant jest 
aktywny naukowo. Uzyskano również zapewnienie Promotora o znacznych 
postępach poczynionych przez Doktoranta oraz wyjaśnienie, że pewne niewielkie 
rozbieżności w stosunku do pierwotnego planu badawczego mają co prawda 
miejsce, ale nie wypaczają ogólnych założeń zawartych w IPB i nie zagrażają ich 
realizacji.. 
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Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja zwraca uwagę na to, iż przewidywany termin złożenia rozprawy jest nader 
ambitny w kontekście aktualnego stopnia zaawansowania prac. Komisja wyraża 
nadzieję, że wniosek Doktoranta o grant NCN zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, 
co pozwoliłoby zintensyfikować prace badawcze, a także przyjmuje Jego 
zapewnienie, iż nawet w przypadku negatywnej decyzji NCN, prace badawcze 
zostaną zintensyfikowane najpóźniej od początku 2023 r. 

 
 
2. Agata Bienia, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia. •Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.* Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach). «Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego prawidłowa, nie stwierdzono żadnych istotnych 
opóźnień. Zgodnie z IPB do końca 2 roku studiów doktoranckich opracowane miały 
zostać rozdziały 1 i 3. Z uzyskanych załączników oraz sprawozdania doktorantki 
i opinii promotora wynika, że zostały opracowane rozdziały 1 i 2 oraz trwają prace 
nad rozdziałem 3. Promotor zaznaczył w opinii do sprawozdania za rok akad. 
2021/2022, że ich poziom naukowy nie jest wystarczająco wysoki, a zatem 
wymagają one istotnych zmian w przyszłości. Rozmowa z promotorem (która miała 
miejsce 24.10.2022) pozwala jednak na stwierdzenie, że doktorantka jest w stanie 
podwyższyć poziom naukowy wskazanych rozdziałów. Na tej podstawie postępy we 
wskazanym zakresie komisja uznaje za dostateczne, a jednocześnie wypełniające 
formalne wymogi wynikające z IPB. W IPB nie zostały zadeklarowane wysoko 
punktowane publikacje naukowe oraz referaty czy udziały w konferencjach 
naukowych w okresie 2 początkowych lat studiów doktoranckich. Doktorantka, jak 
wynika z pozyskanych do 24.10.2022 informacji, opublikowała w tym czasie 
2 recenzowane artykuły naukowe (chociaż nie punktowane wysoko i nie dotyczące 
wyników badań prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej). Brak udziału w 
konferencjach uzasadniła dotychczasowym brakiem wyników własnych badań 
naukowych, które na konferencji mogłaby przedstawić. Brak ten jest jednak zgodny 
z IPB, zatem ze względów formalnych nie może być wskazany jako negatywne 
odstępstwo od IPB. Nie odnotowano innych zdarzeń mogących mieć znaczący 
wpływ na wynik oceny postępu w realizacji IPB. Finalny wynik oceny śródokresowej 
jest zatem pozytywny, jednak komisja zaznacza, że jest to ocena dobra pod kątem 
stopnia formalnej realizacji IPB, lecz zaledwie dostateczna w szerszym, 
merytorycznym aspekcie. 

 
Rekomendacja w przypadku oceny pozytywnej: 

Konieczne jest jak najszybsze zebranie danych i krytyczna, merytoryczna ocena co 
konkretnie na ich podstawie może być przedmiotem przedmiotowych badań, analiz 
oraz wnioskowania. Celowe byłoby wyjście poza określony w temacie pracy okres 
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uwzględniony w badaniu (do 2020 r.), a przynajmniej uwzględnienie dorobku 
naukowego przedstawionego po 2020 r. Rekomenduje się także intensyfikację 
kontaktów doktorantki z promotorem w aspekcie merytorycznym (praca doktorska 
ma prezentować badania naukowe w dziedzinie ekonomii z zakresu finansów, a nie 
w dominującej części analizę historyczną uchylania się i unikania opodatkowania 
oraz „legislacyjnej walki” z tym procederem). 

 
 
3. Aneta Błażejowska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie:  

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; (b) 
rozmowę z doktorantem i promotorem. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  

Praca naukowa doktorantki została udokumentowana zgromadzonym zbiorem 
danych oraz zestawem wstępnych wyników analiz empirycznych. IPB jest 
realizowany z nieznacznym opóźnieniem, warunkowanym rozszerzeniem zakresu 
badania, co zostało uzgodnione z promotorem. Ponadto przegląd literatury 
powiązanej z tematyką pracy nadal nie został spisany w formie zwięzłego tekstu, co 
jest niepokojące w świetle faktu, że w IPB nie zawarto żadnych odniesień 
literaturowych. Nie został również złożony przewidywany na IV semestr wniosek 
o grant badawczy. Na podstawie rozmowy z doktorantką komisja przyjmuje jednak, 
że zarówno analizy empiryczne, jak i badania literaturowe są w toku. Ponadto 
w 2022 r. przygotowany został powiązany tematycznie z rozprawą artykuł naukowy 
we współautorstwie, w którym inflacja cen żywności analizowana jest przez pryzmat 
danych o wysokiej częstotliwości pochodzących z web scrapingu. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

W ocenie komisji IPB jest realizowany w stopniu wystarczającym. Komisja 
rekomenduje pilne przygotowanie przeglądu literatury wraz ze wskazaniem luk 
badawczych oraz nadrobienie zaległych zadań zawartych w IPB. Komisja podziela 
pogląd, że rozszerzenie zakresu badania o czynniki strukturalne powinno być 
korzystne z punktu widzenia jakości rozprawy doktorskiej i jej wkładu do nauki. 

 
 
4. Paweł Błoński, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia.« Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.« Postęp w realizacji innych, 
zadeklarowanych w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje 
naukowe, referaty i udział w konferencjach).« Inne osiągnięcia lub niepowodzenia 
mające wpływ na wynik oceny. 
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• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego jest prawidłowa. Nie wystąpiły żadne zakłócenia 
w tym zakresie. Doktorant opracował dwa rozdziały rozprawy, które zostały 
zaakceptowane przez Promotora. Jak wynika z udostępnionych dokumentów oraz 
rozmowy z Doktorantem (24.10.2022), dokonał on przeglądu literatury oraz 
opracował szczegółowy plan badawczy, łącznie z rozpracowaniem problemów 
metodologii badań empirycznych. Ponadto Doktorant uczestniczył aktywnie 
(z prezentacją referatów) w dwóch krajowych konferencjach naukowych. 
Rezultatem tych wystąpień były również dwie publikacje artykułów. Tym samym 
można stwierdzić, iż Doktorant jest aktywny naukowo. Promotor pozytywnie ocenił 
zarówno postępy bezpośrednio związane z przygotowaniem rozprawy, jak również 
pozostałą działalność naukową Doktoranta.  

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Kontynuować prace w nie mniejszym tempie jak dotychczas. Skupić się przede 
wszystkim na przeprowadzeniu badań empirycznych oraz ich analizie. 

 
 
5. Karolina Bolesta, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; (b) 
rozmowę z doktorantem i promotorem. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  
 

Praca naukowa doktorantki została udokumentowana artykułami naukowymi, 
prezentacjami na konferencjach naukowych, udziałem w licznych grantach 
badawczych, a nawet indywidualnymi nagrodami za działalność naukową. Również 
rozmowa z doktorantką wykazała jej wysokie zaangażowanie w realizację projektu 
badawczego zawartego w IPB. Tematyka realizowanych grantów jest zbieżna 
z tematyką rozprawy, co oznacza, że ich realizacja nie będzie stanowiła przeszkody 
w realizacji IPB, a nawet mogą zachodzić efekty synergii. W ocenie komisji zadania 
przewidziane w IPB na pierwsze dwa lata studiów zostały zrealizowane w stopniu 
wystarczającym (mimo, że przedstawienie I rozdziału planowanej rozprawy zostało 
przesunięte na V semestr). Za to rozpoczęto już realizację analiz empirycznych, 
przewidzianych w harmonogramie na 3 rok studiów w Szkole Doktorskiej. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

W ocenie komisji IPB realizowany jest prawidłowo. Komisja rekomenduje, by 
w rozprawie doktorskiej znalazła się precyzyjna identyfikacja luk badawczych 
i wkładu autorskich badań doktorantki na tle dotychczasowej literatury. 

 
 
6. Zuzanna Brzóska-Klimek, wynik oceny: pozytywny 
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Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
 
Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. 
przygotowane artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy 
doktorskiej; (b) rozmowę z doktorantem i promotorem. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 

podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 

oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  
 

Nie załączono żadnej dokumentacji realizacji IPB. Na podstawie przeprowadzonej 
rozmowy z doktorantką i promotorem komisja uznaje, że doktorantka zrealizowała 
zadania przewidziane w IPB w stopniu wystarczającym, zwracając jednak uwagę, 
że w IPB na pierwsze dwa lata studiów zaplanowano zaledwie 20% całości prac, 
a całość badania empirycznego, stanowiącego centralny element planowanej 
rozprawy doktorskiej, zaplanowano dopiero na 3 i 4 rok studiów w Szkole 
Doktorskiej. Tymczasem występuje nawet opóźnienie w odniesieniu do przeglądu 
literatury, który miał być zrealizowany w wersji pisemnej w trakcie III i IV semestru. 
 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

W ocenie komisji harmonogram prac zawarty w IPB zbyt wiele zadań przesuwa na 
ostatnie lata studiów, co rodzi ryzyko, że może nie udać się w terminie zrealizować 
badania empirycznego i sfinalizować rozprawy zgodnie z założeniami. Na obecnym 
etapie komisja rekomenduje nadrobienie zaległych zadań zawartych w IPB 
i zintensyfikowanie prac zmierzających do przeprowadzenia badania 
empirycznego. Niezbędne jest doprecyzowanie obszaru badawczego oraz doboru 
zmiennych do badania ekonometrycznego (zakres czasowy i terytorialny badania, 
dobór zmiennych kontrolnych). Należy też doprecyzować, czy w planowanej 
rozprawie większy nacisk kładziony będzie na stronę empiryczną, czy wkład 
metodyczny / narzędziowy. Odpowiedź na to pytanie powinna bazować na ocenie 
bieżącego stanu literatury – jaką lukę w literaturze pozwoli wypełnić niniejsze 
badanie. 

 
 
7. Milena Byrska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantką wskazują 
na wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (zmiany IPB 
dotyczące zakresu i metodyki badań zatwierdzone przez promotora i dziekana, w 
opinii promotora praca jest zaawansowana, doktorantka była zaangażowana w 
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badania statutowe oraz złożyła wniosek o grant NCN, brała udział w jednej 
konferencji) 

 
 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

Publikacja artykułu w recenzowanym, wysoko punktowanym czasopiśmie 
naukowym, kontynuacja prac nad rozprawą 
 
 

8. Weronika Daniłowska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantką wskazują 
na wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (mimo pewnego 
opóźnienia w realizacji części teoretycznej IPB promotor wskazuje na wzorową 
realizację pracy - 60% i realizowanie zadań zgodnie z planem, przeprowadzone 
badania pilotażowe, złożenie wniosku o grant NCN, jedna publikacja, udział w 3 
konferencjach) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

Zintensyfikowanie pracy nad częścią teoretyczną doktoratu. 
 
 
9. Joanna Dropia, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia. * Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB. * Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach).* Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego w pełni prawidłowa. Zgodnie z IPB doktorantka 
opracowała już pierwszy, teoretyczny rozdział pracy i jest na etapie 
przygotowywania części wdrożeniowej rozprawy. Z przeprowadzonej rozmowy 
z doktorantką (24.10.2022) wynika, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem 
przygotowuje się do opracowania „koncepcji wdrożenia rozwiązań” w planowanej 
jednostce wdrożeniowej. Doktorantka brała udział w kilku projektach związanych 
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z popularyzacją nauki, w tym międzynarodowych i krajowych. Na tej podstawie 
komisja ocenia postępy w realizacji IPB zarówno w aspekcie formalnym, jak 
i w aspekcie merytorycznym, jako bardzo dobre. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

Komisja rekomenduje jak najszybsze podjęcie prac nad realizacją części 
wdrożeniowej rozprawy doktorskiej. 

 
 
10. Norbert Duczkowski, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia. «Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.« Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach).« Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 
 

• 2) wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 
 

Realizacja procesu dydaktycznego w pełni prawidłowa. Zgodnie z IPB doktorant nie 
opracował jeszcze tekstu żadnego z rozdziałów pracy, natomiast, jak wynika 
z udostępnionych dokumentów oraz rozmowy z doktorantem (24.10.2022) dokonał 
przeglądu literatury oraz pozyskał dane i dokonał ich wstępnego opracowania, co 
w najbliższym czasie pozwoli na podjęcie dalszych prac badawczych, a następnie 
przystąpienie do opracowywania dotyczących ich rozdziałów pracy. 
Z dostarczonych dokumentów oraz wskazanej rozmowy wynika, że aktywność 
publikacyjna doktoranta jest celująca. Do dorobku publikacyjnego doktoranta (jako 
autora lub współautora) należy m.in. 5 artykułów naukowych za 70 punktów każdy. 
Co więcej, doktorant zadeklarował przygotowywanie artykułu za 100 punktów. 
Zgodnie z IPB doktorant brał aktywny udział (referat, dyskusja panelowa) 
w 2 konferencjach naukowych. Na tej podstawie komisja ocenia postępy w realizacji 
IPB zarówno w aspekcie formalnym, jak i w aspekcie merytorycznym, jako bardzo 
dobre. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

Komisja rekomenduje jak najszybsze, jednak przy zachowaniu pełnej staranności 
badawczej, finalne przetworzenie pozyskanych danych oraz przystąpienie do 
pisania rozdziałów pracy. 

 
 
11. Kamil Flig, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
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aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem wskazują 
na wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (realizację zdań 
zgodnie z IPB, opracowanie 3 rozdziałów teoretycznych, zadowalające postępy 
w pisaniu pracy, udział w badaniach młodych naukowców i w badaniach 
zespołowych, autorstwo 1 artykułu i udział w 3 konferencjach, zaangażowanie 
organizacyjne w Forum Ekonomiczne) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
 

Dokończenie badań pilotażowych i przejście do opracowania badań właściwych. 
 
 
12. Bartosz Fraszka, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Doktorant zrealizował zadania przewidziane w harmonogramie IPB (ok. 40%). 
Przedstawił metodologię pracy doktorskiej. Opracowuje dwa pierwsze rozdziały 
rozprawy. Diametralna zmiana sytuacji międzynarodowej w wyniku rosyjskiej 
agresji na Ukrainę wymusiła rewizję niektórych założeń pracy oraz IPB. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Rekomenduje się kontynuowanie przez doktoranta prac zgodnie ze 
zmodyfikowanym IPB. 

 
 
13. Katarzyna Gierczak, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia.* Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.* Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach).* Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 
 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 
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Realizacja procesu dydaktycznego prawidłowa, nie stwierdzono żadnych istotnych 
opóźnień. Zgodnie z IPB doktorantka opracowała już fragment rozdziału 3 i jest na 
etapie gromadzenia danych do przeprowadzenia zaplanowanych analiz. Na 
podstawie przedłożonych sprawozdań oraz z rozmowy przeprowadzonej 
z doktorantką (24.10.2022) wynika, iż bardzo szeroko angażuje w działalność 
naukową w tym opublikowała 2 artykuły w prestiżowym czasopiśmie krajowym w 
tematyce rachunkowości, brała udział w konferencjach naukowych, obecnie planuje 
także wraz z promotorką organizację konferencji tematycznej. Na tej podstawie 
komisja ocenia postępy w realizacji IPB zarówno w aspekcie formalnym, jak 
i w aspekcie merytorycznym, jako bardzo dobre. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja rekomenduje jak najszybsze podjęcie prac nad realizacją części 
empirycznej rozprawy doktorskiej. Ponadto zwraca uwagę na konieczność 
formalnej zmiany terminu zakończenia pracy doktorskiej zawartego w IPB z roku 
2023 na 2024. 

 

14. Krystyna Kacprowska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Doktorantka wykonała 25% IPB, mniej niż zakładała. Ze względu na poważną 
i konieczną modyfikację tematu oraz struktury pracy doktorskiej zmuszona była 
zmienić wcześniej napisany tekst. Korekta w znacznym stopniu została 
dokonana, co potwierdził promotor. Opublikowała cztery artykuły, w tym trzech 
w języku angielskim. Wzięła udział w ośmiu konferencjach (na sześciu 
przedstawiła referaty). 
 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Rekomenduje się kontynuowanie przez doktorantkę pracy zgodnie z IPB, ale 
z szerszym uwzględnieniem literatury politologicznej i dotyczącej polityk 
publicznych. 

 
 
15. Paulina Karniej-Kmita, wynik oceny: pozytywny 

 

Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 
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Doktorantka realizuje IPB z niewielkim opóźnieniem. Przedstawiła wstępną wersję 
pierwszego rozdziału rozprawy doktorskiej, opublikowała artykuł naukowy 
w czasopiśmie punktowanym. Z uwagi na okoliczności niezależne od doktorantki 
przesunięciu uległy jej plany związane ze stażem naukowym w Niemczech, który 
obecnie realizuje. Przygotowuje równocześnie materiały do kolejnych części 
doktoratu. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Rekomenduje się kontynuowanie przez doktorantkę pracy zgodnie z IPB, ale 
z szerszym uwzględnieniem metodologii nauk politycznych i zagadnień polityk 
publicznych. 
 
 

16. Krzysztof Klimczak, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem wskazują 
na wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (realizacja zadań 
IPB 25%, stosunkowo niewielkie zaawansowanie w części teoretycznej, wysoki 
stopień realizacji zadań wdrożeniowych - 3 ankiety badawcze i 5 modułów 
wdrożeniowych, 4 publikacje i 2 konferencje zagraniczne) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Napisanie i złożenie do promotora części teoretycznej doktoratu. 
 
 
17. Sylwia Koszarna, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna 2)  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantką wskazują 
na bardzo wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (IPB 
realizowany bez zmian, napisana część teoretyczna, wyprzedzająco opracowana 
koncepcja badań empirycznych, udział w badaniach statutowych, złożenie 
wniosku o grant NCN, zgłoszony artykuł naukowy, udział w 12 seminariach, 
szkoleniach, warsztatach i konferencjach 
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Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Dalsza praca nad częścią teoretyczną doktoratu oraz rozpoczęcie badań 
empirycznych. 

 
18. Łukasz Lech, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie:  

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; 
(b) rozmowę z doktorantem i promotorem. 

 

• 2) wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  

Praca naukowa doktoranta została udokumentowana artykułem naukowym. 
Ponadto przedstawiono uzasadnienie wdrożeniowego charakteru doktoratu 
i udokumentowano wynik uzgodnień dotyczących możliwości wdrożenia 
rezultatów badań w grupie Tauron, w której pracuje doktorant. Doktorant uzyskał 
grant Dziekana SD na realizację niezbędnego badania sondażowego oraz 
przeprowadził procedurę wyboru firmy zewnętrznej, która to badanie zrealizuje. W 
świetle tych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z doktorantem 
i promotorką, komisja ocenia, że doktorant wykazuje się dużym zaangażowaniem 
i realizuje zadania zawarte w harmonogramie IPB zgodnie z planem.  

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej:  

W ocenie komisji IPB realizowany jest prawidłowo. Komisja wyraziła natomiast 
wątpliwość czy projekt mieści się w zakresie ekonomii, czy raczej nauk 
o zarządzaniu. Choć w IPB zawarto elementy uzasadniające realizację badania jako 
ekonomicznego (m.in. wykorzystanie metod optymalizacji wielokryterialnej), 
sformułowane cele oraz stosowane metody badawcze zdają się lokować badanie 
bliżej nauk o zarządzaniu. Komisja rekomenduje, by w najbliższym roku rozważyć 
albo wzmocnienie strony ekonomicznej prowadzonych analiz, albo formalne 
przeprocedowanie przesunięcia projektu do nauk o zarządzaniu (i jakości). Istotna 
w tym kontekście powinna być ocena stanu literatury przedmiotu – czy badanie 
wnosi wartość dodaną raczej do ekonomii czy nauk o zarządzaniu? 

 
 
19. Filip Lisak, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia.« Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.« Postęp w realizacji innych, 
zadeklarowanych w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje 
naukowe, referaty i udział w konferencjach).« Inne osiągnięcia lub niepowodzenia 
mające wpływ na wynik oceny. 
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• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego prawidłowa, nie stwierdzono opóźnień. 
Opracowane zostały rozdział pierwszy oraz część rozdziału drugiego pracy 
doktorskiej. Należy zaznaczyć, że nie są to wersje wstępne, lecz rozważania pełne 
w zakresie przeglądu i analizy dotychczasowego naukowego dorobku 
publikacyjnego, na wysokim poziomie merytorycznym. Z udostępnionych Komisji 
dokumentów oraz rozmowy z doktorantem i promotorem (26.10.2022) wynika, że 
złożone zostały 2 artykuły naukowe, które oczekują na publikację. Co ważne 
i cenne, nie są to artykuły bezpośrednio tematycznie związane z fragmentami 
przyszłej pracy doktorskiej. Zarazem artykuły te zostaną wysoko ocenione wg 
obowiązującej obecnie skali punktowej (140 i 70 punktów). Doktorant uczestniczył 
w 2 konferencjach naukowych wygłaszając referaty. Postęp, w zakresie prac nad 
rozprawą oraz pozostałej aktywności naukowej, wykracza zatem poza IPB 
(zgodnie z którym do końca IV semestru napisany miał zostać jeden rozdział pracy 
doktorskiej). Ocena dotychczasowych postępów doktoranta oraz perspektyw 
pomyślnej finalizacji rozprawy doktorskiej jest jednoznacznie pozytywna. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja rekomenduje kontynuację intensywnych prac związanych bezpośrednio 
z pracą doktorską oraz uzupełniająco, innymi formami aktywności naukowej. Wobec 
przyjęcia na potrzeby pracy doktorskiej szerokiej definicji produktów 
strukturyzowanych (w szczególności zaliczenia do nich także ubezpieczeń na życie 
z UFK oraz „polisolokat”) Komisja zwraca uwagę na potencjalne trudności związane 
z obiektywnym określeniem próby badawczej. Poddanie pełnej analizie wszystkich 
produktów strukturyzowanych dostępnych na rynku polskim, o których informacje 
są dostępne w szerokim zakresie, byłoby skrajnie trudne i czasochłonne, nie do 
zrealizowania w okresie pozostałym do złożenia pracy doktorskiej. A to implikuje 
konieczność prawidłowego wyłonienia próby badawczej, w tym w ramach 
poszczególnych rodzajów produktów strukturyzowanych. 

 
 
20. Aleksandra Lisicka-Firlej, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 

• 2) wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Przedstawiony przez doktorantkę zarys rozdziału teoretycznego, zdaniem 
promotora, nie spełniał wymagań pracy doktorskiej. Ta część aktywności 
w ramach IPB została najsłabiej zrealizowana. Postęp w przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej wynosi ok. 10%. Doktorantka wzięła udział w 2 konferencjach 
naukowych - krajowej i zagranicznej, a także opublikowała artykuł naukowy w 
czasopiśmie punktowanym. Na poziomie wyróżniającym zaliczyła przedmioty w 
Szkole Doktorskiej. Obecna sytuacja może zagrażać terminowemu przygotowaniu 
i obronie pracy, jednak, zdaniem promotora, jest możliwe nadrobienie powstałych 
opóźnień, jeśli doktorantka w większym stopniu skoncentruje się na pisaniu 
rozprawy. 
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Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Występuje zagrożenie terminu realizacji zadania. Rekomenduje się maksymalne 
skupienie się przez doktorantkę na pisaniu pracy doktorskiej. 

 
21. Karol Madoń, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie:  

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; 
(b) rozmowę z doktorantem i promotorem. 

 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  

Praca naukowa doktoranta została udokumentowana roboczym tekstem 
naukowym, zestawem kodów Staty porządkujących zbiór zgromadzonych danych 
oraz certyfikatami uczestnictwa w trzech międzynarodowych konferencjach 
naukowych. Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji IPB, a także rozmową, 
doktorant jest bardzo aktywny naukowo. Jest on współautorem dwóch powiązanych 
tematycznie z planowaną rozprawą artykułów naukowych (working papers) 
i jednego policy paper. Ponadto otrzymał grant NCN Preludium pt. „Wpływ 
automatyzacji na nierówności płacowe w Europie” (nr projektu 
2021/41/N/HS4/03640). Zadania zawarte w harmonogramie IPB są realizowane 
zgodnie z planem. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej:  

W ocenie komisji IPB jest realizowany prawidłowo. Co prawda w ramach IPB na 
pierwsze dwa lata studiów w Szkole Doktorskiej zaplanowano jedynie 15% zadań, 
jednak intensywna praca naukowa doktoranta już na tym etapie, w tym m.in. 
pozyskanie grantu NCN wskazują, że finalizacja rozprawy doktorskiej zgodnie 
z harmonogramem jest wysoce prawdopodobna. 

 
 
22. Weronika Muszyńska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantką wskazują 
na bardzo wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (IPB 
zrealizowany w bardzo dużym stopniu, 2 rozdziały pracy po uwagach promotorów, 
2 kolejne w toku, stopień realizacji pacy 45%, udział w badaniach statutowych, 
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złożony wniosek o grant NCN, 3 publikacje, 4 konferencje krajowe i mdn., bardzo 
duża aktywność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej SGH) 

 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Opracowanie szczegółowej koncepcji badań empirycznych. Kontynuacja pracy nad 
doktoratem 

 
 
23. Monika Piosik, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia. * Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.* Postęp w realizacji innych, 
zadeklarowanych w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje 
naukowe, referaty i udział w konferencjach).* Inne osiągnięcia lub niepowodzenia 
mające wpływ na wynik oceny. 

• 2) wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego prawidłowa, nie stwierdzono opóźnień. 
Doktorantka pozyskała dane ilościowe umożliwiające jej przeprowadzenie 
wstępnych analiz i opracowanie rozdziału trzeciego pracy doktorskiej, istotnego 
z punktu widzenia założeń metodologicznych rozprawy. Doktorantka wykazuje się 
bardzo wysokim zaangażowaniem w działalność naukową zarówno z punktu 
widzenia publikacyjnego (m.in. artykuł w Central European Economic Journal - 70 
pkt.), jak i udziału w konferencjach (krajowych i zagranicznych). Ponadto bierze 
również udział w realizacji projektu w ramach programu Gospostrateg (NCBiR). 
Komisja przychyla się do opinii Promotora, iż realizacja IPB doktorantki przebiega 
wzorowo. Ocena dotychczasowych postępów doktorantki oraz perspektyw 
pomyślnej finalizacji rozprawy doktorskiej jest jednoznacznie pozytywna. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja rekomenduje kontynuację zaplanowanych prac związanych bezpośrednio 
z pracą doktorską oraz innymi formami aktywności naukowej. 

 
 
24. Kinga Siuta, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie:  

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; 
(b) rozmowę z doktorantem i promotorem. 

 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  
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Praca naukowa doktorantki została udokumentowana wstępnym przeglądem 
literatury, opisem zbioru danych, wynikami wstępnych eksploracyjnych analiz 
empirycznych oraz sprawozdaniem ze współpracy naukowej w Ryerson University 
w Kanadzie, gdzie doktorantka w ubiegłym roku odbyła staż. Zgodnie ze 
sprawozdaniem i przeprowadzoną rozmową, doktorantka intensywnie pracuje 
naukowo, w tym m.in. jest współautorką szeregu prac już opublikowanych lub 
będących w recenzjach – choć pracom tym na ogół bliżej do data science niż 
tematyki pracy doktorskiej, jaką jest wpływ polityk równościowych LGBTQ+ na 
wyniki finansowe firm. Zadania zawarte w harmonogramie IPB są realizowane 
w przybliżeniu zgodnie z planem. W ocenie komisji zanotowane odchylenia od 
harmonogramu są nieznaczne i nie są źródłem ryzyka dla realizacji planu. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej:  

W ocenie komisji IPB jest realizowany prawidłowo. Przewiduje się przygotowanie 
rozprawy w formie cyklu opublikowanych artykułów naukowych. Doktorantka jest 
świadoma przewlekłości procesu publikacyjnego w czasopismach naukowych, 
w związku z czym finalizacja poszczególnych artykułów jest planowana ze 
stosownym wyprzedzeniem. 

 
 
25. Wojciech Skwirz, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie:  

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 
 

Stopień realizacji zadań zawartych w semestralnym harmonogramie IPB, 
uzasadniony przez: (a) dołączenie odpowiednich dokumentów, np. przygotowane 
artykuły i referaty, raporty z badań, robocze fragmenty rozprawy doktorskiej; 
(b) rozmowę z doktorantem i promotorem. 

 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem  

Praca naukowa doktoranta została udokumentowana kodami do generowania bazy 
danych. Zgodnie ze sprawozdaniem i rozmową z doktorantem, realizuje on zadania 
zawarte w IPB z dużym zaangażowaniem, a odnotowane odstępstwa od 
harmonogramu podyktowane są czynnikami zewnętrznymi (przebiegiem wdrożenia 
w banku PKO BP, gdzie doktorant pracuje) i nie stanowią zagrożenia dla realizacji 
planu w terminie. Doktorant rzetelnie zidentyfikował lukę badawczą oraz swój wkład 
w rozwój metody (wzmocnione gradientowo behawioralne modele przeżycia). Dużo 
pracy zostało też włożone w warstwę wdrożeniową. W ocenie komisji realizowany 
doktorat ma szanse wnieść istotny wkład do nauki, niosąc jednocześnie znaczną 
wartość wdrożeniową dla PKO BP. 

 
Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej:  

W ocenie komisji IPB jest realizowany prawidłowo. Kontynuacja prac 
z dotychczasowym zaangażowaniem powinna sprawić, że prawdopodobieństwo 
finalizacji rozprawy w terminie będzie wysokie. 

 
 
26. Bartosz Sobik, wynik oceny: pozytywny 
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Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia.« Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.« Postęp w realizacji innych, 
zadeklarowanych w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje 
naukowe, referaty i udział w konferencjach).« Inne osiągnięcia lub niepowodzenia 
mające wpływ na wynik oceny. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego jest prawidłowa. Nie wystąpiły żadne 
zakłócenia w tym zakresie. Doktorant wykazuje ponadprzeciętną aktywność 
naukową, która przejawia się m.in. w uczestnictwie w licznych krajowych 
i międzynarodowych konferencjach, a także w kilku publikacjach naukowych, 
z których część jest jeszcze w procesie recenzji. Doktorant złożył również wniosek 
o grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium (termin 
rozstrzygnięcia I połowa 2023). Jak wynika z udostępnionych dokumentów oraz 
rozmowy z Doktorantem (26.10.2022), dokonał on przeglądu literatury oraz 
opracował szczegółowy plan badawczy, a także przygotował jeden rozdział 
rozprawy. Nie rozpoczął jednak badań empirycznych, które miałyby być 
wykorzystane bezpośrednio w rozprawie - za wyjątkiem tych badań, które 
posłużyły już wcześniej do przygotowania odrębnych publikacji naukowych. 
Podczas spotkania z komisją, Pani Promotor pozytywnie oceniła zarówno postępy 
bezpośrednio związane z przygotowaniem rozprawy, jak również pozostałą 
działalność naukową Doktoranta, jednocześnie zgadzając się z uwagami komisji 
o konieczności większego skoncentrowania się Doktoranta bezpośrednio na 
przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja wysoko ocenia aktywność naukową Doktoranta. Niemniej dostrzega 
konieczność skupienia się w większym stopniu na przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej. Zwraca się również uwagę, iż ewentualna realizacja grantu Preludium 
nie współgra z zakładanym harmonogramem pracy nad doktoratem (jeżeli prace 
nad doktoratem mają być realizowane zgodnie z założeniami, to grant będzie 
spóźniony). W tym względzie komisja bazuje na deklaracji Pani Promotor 
i Doktoranta, iż ewentualna realizacja grantu Preludium jest niezależna od prac 
związanych z przygotowaniem rozprawy.  
Przygotowaniu rozprawy doktorskiej należy zatem nadać priorytet. 

 
 
27. Sylwia Stefaniak, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 
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Doktorantka występowała na dwóch konferencjach (w kraju i zagranicą), wygłosiła 
dwa referaty, opublikowała dwa artykuły naukowe w wydawnictwach 
zagranicznych. Zaplanowała przeprowadzenie badań wśród MSP (mapowanie 
wiedzy i potrzeb o Al), KPRM ogłosił przetarg na ich realizację w marcu 2022. Jest 
zatem duża szansa, że te badania będę wkrótce zrealizowane. Doktorantka 
wykonała więc znaczną część zaplanowanych działań na okres do czwartego 
semestru. Promotor oszacował postęp w realizacji IPB na 40%, zamiast 
przewidywanych po 2 latach 25%. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Rekomenduje się kontynuowanie przez doktorantkę prac zgodnie z IPB. 
 
 
28. Jacek Strupiński, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem wskazują 
na wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (minimalne 
rozbieżności z IPB, dwa rozdziały doktoratu złożone i wysoko ocenione, 
zaprojektowane badania empiryczne, udział w badaniach statutowych, 
uczestnictwo w konferencji) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Utrzymanie dotychczasowego tempa pracy nad doktoratem. 
 
 
29. Jan Strzemiński, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem 
i promotorem pracy wskazują na bardzo niski stopień realizacji wszystkich 
obligatoryjnych kryteriów (rozbieżności w stosunku do UPB polegające na braku 
części teoretycznej, braku badań jakościowych i ilościowych wynikającego ze 
zmiany zakresu badań, jedna publikacja) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 
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Zwiększenie aktywności pracy nad doktoratem. Złożenie całej części teoretycznej 
pracy promotorowi do końca 2022 roku 

 
30. Anna Suska, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Doktorantka wykazała się ponadprzeciętną aktywnością naukową. Wygłosiła 
referaty na pięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Opublikowała 
jeden nowy artykuł. Na uwagę zasługuje jej monografia, która przez Dziekana 
Szkoły Doktorskiej SGH, została zgłoszona na konkurs im. Profesora Jana 
Baszkiewicza. IPB został zrealizowany. Postęp w napisaniu pracy: 45%. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Komisja rekomendowała wprowadzenie do pracy rozdziału porównawczego 
zestawiającego główne wnioski z rozprawy. 

 
 
31. Aleksander Szczypiński, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

• Realizacja przez doktoranta procesu dydaktycznego, w szczególności, czy 
wystąpiły istotne opóźnienia.* Zgodność postępu w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej z zadeklarowanym w IPB.* Postęp w realizacji innych, zadeklarowanych 
w IPB, osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje naukowe, referaty i udział 
w konferencjach).* Inne osiągnięcia lub niepowodzenia mające wpływ na wynik 
oceny. 

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Realizacja procesu dydaktycznego prawidłowa, nie stwierdzono opóźnień. 
Odnośnie do pierwszych 2 lat studiów w IPB nie założono opracowania żadnego 
z rozdziałów pracy doktorskiej. Zatem brak postępu w tym zakresie jest zgodny 
z IPB. Doktorant podczas rozmowy (26.10.2022) z Komisją zadeklarował jednak, 
że do końca 2022 r. zostaną napisane i przedłożone promotorowi 2 rozdziały pracy 
doktorskiej. Artykuł naukowy doktoranta oczekuje na publikację w czasopiśmie 
krajowym (ocena parametryczna: 40 punktów). Zgodnie z IPB złożenie artykułu 
naukowego miało nastąpić wcześniej, podczas 2 semestru studiów. Doktorant 
dotychczas nie brał udziału w konferencjach naukowych (choć zostało to zapisane 
w IPB). Podczas rozmowy z Komisją (26.10.2022) poinformował, że brał udział w 
szeregu konferencji branżowych (dot. lotnictwa), co pozwoliło mu na pozyskanie 
szeregu informacji, które wykorzysta w pracy doktorskiej. Za niepełny substytut 
konferencji naukowej Komisja uznała seminarium naukowe ujęte w dalszej części 
niniejszego wyjaśnienia. Inne osiągnięcia doktoranta to zreferowanie przez niego 
i pozytywna ocena przez uczestników ujęcia tematu i celów jego rozprawy 
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doktorskiej podczas seminarium naukowego Zakładu Badań nad Bankructwami 
Przedsiębiorstw SGH oraz uczestnictwo w badaniach statutowych prowadzonych 
w KNoP SGH. Odnośnie do tych ostatnich nie odnotowano jednak rezultatu 
w postaci publikacji (zgodnie z oświadczeniem promotora, zamieszczonym 
w opinii do sprawozdania rocznego doktoranta, powstał jednak własny tekst 
badawczy doktoranta) lub udziału w konferencji naukowej. Komisja ocenia stopień 
realizacji IPB przez doktoranta jako dostateczny. Wynika to jednak głównie z 
bardzo ograniczonego zakresu zadań do realizacji przez początkowe 2 lata 
studiów doktoranckich uwzględnionego w IPB. Opinia Komisji odnośnie do 
perspektyw pomyślnej finalizacji pracy doktorskiej przez A. Szczypińskiego 
znalazła odzwierciedlenie w rekomendacjach. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Konieczna jest radyklana intensyfikacja prac związanych zarówno z pisaniem pracy 
doktorskiej, jak i pozostałą działalnością naukową doktoranta. Taka intensyfikacja, 
zwłaszcza odnośnie do pisania pracy doktorskiej, wynika z IPB. Po 5 semestrze 
studiów konieczna jest weryfikacja, czy zgodnie z zapowiedzią doktoranta powstały 
2 rozdziały jego pracy doktorskiej. Komisja rekomenduje również przyspieszenie 
działań w zakresie pozostałej działalności naukowej (artykuły, konferencje 
naukowe). 

 
 
32. Karol Szymański, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem 
i promotorem wskazują na zadowalający stopień realizacji obligatoryjnych 
kryteriów (stosunkowo niewysoki poziom zaawansowania pracy ze względu na 
brak opracowań mogących stanowić cześć teoretyczną pracy, przeprowadzenie 
3 badań ankietowych pod kątem pracy i analiza ich wyników, 4 publikacje, w tym 
2 naukowe, udział w 2 konferencjach) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Koncentracja aktywności na doktoracie. Napisanie i dostarczenie promotorowi 
części teoretycznej pracy do końca piątego semestru studiów. 

 
 
33. Aleksandra Tołczyk, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, przygotowanie 
i realizacja koncepcji pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badań 
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• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

Postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej jest mniejszy od zakładanego. Zgodnie 
z zapewnieniami promotorki nie tworzy to jednak zagrożenia w terminowym 
ukończeniu rozprawy. Doktorantka współpracuje z promotorką w realizacji 
3 projektów badawczych, jest również jej asystentką. Opublikowała we 
współautorstwie z promotorką 1 artykuł. 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Zdaniem komisji, występuje pewne zagrożenie terminu realizacji zadania. 
Rekomenduje się maksymalne skupienie się przez doktorantkę na pisaniu pracy 
doktorskiej. 
 
 

34. Arkadiusz Zalewski, wynik oceny: pozytywny 
 
Szczegółowe uzasadnienie: 

• krótki opis zastosowanych kryteriów przy ocenie postępów w realizacji IPB: 

realizacja IPB (stopień i rozbieżności); ocena zaawansowania pracy przez 
promotora; aktywność badawcza lub wdrożeniowa, staże naukowe, rozwojowe; 
aktywność publikacyjno-konferencyjna; fakultatywnie - aktywność dydaktyczna 
i organizacyjna  

• wyjaśnienie w jakim stopniu doktorant zrealizował każde z kryteriów oraz 
podstawy, na których opiera się argumentacja, czyli wykorzystane dokumenty 
oraz przeprowadzone rozmowy z doktorantem i ewentualnie z promotorem 

dostarczone dokumenty oraz rozmowa przeprowadzona z doktorantem wskazują 
na bardzo wysoki stopień realizacji wszystkich obligatoryjnych kryteriów (realizacja 
zadań zgodna z IPB, opracowane dwa rozdziały pracy, opracowana koncepcja 
pomiaru i mierniki, przeprowadzone badania empiryczne i analiza wyników, 
1 publikacja, udział w 1 konferencji) 

Rekomendacje w przypadku oceny pozytywnej: 

Kontynuacja realizacji prac nad doktoratem zgodnie z IPB. 


