
Warunki i tryb rekrutacji 

na Stacjonarne Studia Doktoranckie w 2012 r.  na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

SGGW w Warszawie 

 

Czas trwania studiów: od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.  

 
 O przyjęcia na studia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł magistra lub równo-

rzędny. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie będzie rozmowa kwalifikacyjna, 

dotycząca zagadnień ekonomicznych z różnych obszarów działalności gospodarczej oraz zainte-

resowań naukowych Kandydata.  

 Rozmowę przeprowadza komisja powołana przez Radę Wydziału, której przewodniczy 

dziekan (przewodniczący komisji) lub prodziekan, kierownik studiów doktoranckich oraz nie 

mniej niż trzy osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego 

oraz 1 przedstawiciel rady doktorantów na Wydziale. 

 Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie …..kompletu 

następujących dokumentów:  

1. Podanie wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia studiów doktoranckich oraz opisem zain-

teresowań badawczych. 

2. Opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub sto-

pień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji Kandydata do pracy nauko-

wej. 

3. Informacja o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej. 

4. Pisemna zgoda kierownika Katedry, w której może być realizowana praca doktorska 

wraz z zapewnieniem pensum dydaktycznego dla doktoranta. 

5. Pisemna zgoda przyszłego opiekuna / promotora, gotowego podjąć się nad Kandydatem 

opieki naukowej. Opiekunem naukowym / promotorem może być osoba posiadająca sto-

pień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.  

6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów dok-

toranckich przez Kandydata na kierunku ekonomia. Kandydaci niepełnosprawni składają 



dodatkowo informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełno-

sprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

7. CV (wymagany e-mail. tel. kom.). 

8. Kopię dowodu osobistego. 

9. Kwestionariusz osobowy. 

10. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu za-

wodowego magistra lub równorzędnego. 

11. Informację dziekanatu wydziału na którym studiował Kandydat lub Kandydatka o 

średniej ze studiów (jeśli studia miały charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stop-

nia), wraz z udokumentowanymi wynikami w nauce z okresu studiów, pozwalające zwe-

ryfikować tę średnią (te średnie). 

12. Wykaz publikacji i opracowań w toku publikacji wraz z kserokopią tych artykułów 

(opracowań). 

13. Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat. 

14. Informację o aktywności naukowej, w szczególności o pracy w kołach naukowych. 

nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych. 

15. Informację o zamiarze ubiegania się lub nie ubiegania o: 

- stypendium doktoranckie, 

- zakwaterowanie w domu studenckim. 

16. Oświadczenie o znajomości i woli przestrzegania obowiązków Doktoranta zawartych 

w Regulaminie Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 


