Załącznik nr 2 do uchwały nr 466 Senatu SGH
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
WZÓR
Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej, które odbyło się w dniu ….. w celu
przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego
do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
W dniu ………………..….. r. odbyło się posiedzenie, powołanej decyzją Rektora,
komisji rekrutacyjnej w składzie:
przewodniczący: ………………………………………………….…
wiceprzewodniczący: .................................................................
członkowie: …………………………………………………….
przedstawiciel doktorantów: …………………..
sekretarz: ………………………………..…
Komisja rekrutacyjna dokonała merytorycznej oceny dokumentów złożonych przez
następujących kandydatów:
1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
Kryteria oceny oraz wysokość punktacji dla poszczególnych kryteriów:
1) opis zamierzeń badawczych rozprawy doktorskiej …. pkt;
2) osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach,
referaty na konferencjach naukowych …… pkt;
3) realizacja projektów naukowych ……. pkt;
4) opinia

dotycząca

kompetencji

naukowych

kandydata

wystawiona

przez

samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie
warunki wymagane od promotora …… pkt;
5) dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych – w przypadku
kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub
dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów
magisterskich ….. pkt;
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6) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy czym ocenie uzyskanej
na takim dyplomie, przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym tym większą
liczbę punktów im obszar kształcenia na tym kierunku ukończonych studiów jest
bliższy tematyce kształcenia w Szkole Doktorskiej …..... pkt, w tym:
a)

dyplom ukończenia studiów wyższych …...... pkt,

b)

dyplom ukończenia studiów w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse,
nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości) ....... pkt.

W przypadku przedstawienia przez kandydata kilku dyplomów ukończenia studiów
wyższych, punkty są przydzielane jeden raz – za dyplom, za który kandydat może
uzyskać najwyższą liczbę punktów.
Na podstawie przyjętych kryteriów komisja ustaliła listę osób zakwalifikowanych
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (przy nazwisku podaje się
cząstkowe punkty za poszczególne kryteria).
1. …………………........
2. ……………………….
3. ……………………….
oraz listę osób, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu postepowania
rekrutacyjnego (przy nazwisku podaje się cząstkowe punkty za poszczególne
kryteria)
…................
…………….
…………….
przewodniczący komisji

……………………………..……………..

sekretarz

……………………………………………
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WZÓR
Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej, które odbyło się w dniu ….. w celu
przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz
zakwalifikowania kandydata do wpisania na listę doktorantów
w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
W dniu ………………..….. r. odbyło się posiedzenie, powołanej decyzją Rektora,
komisji rekrutacyjnej w składzie:
przewodniczący:………………………………………………….…
członkowie:…………………………………………………….
przedstawiciel doktorantów: …………………..
sekretarz: ………………………………..…
Komisja rekrutacyjna przeprowadziła ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne
z następującymi kandydatami:
1.……………………………………..
2.……………………………………..
3.……………………………………..
Lista osób, które uzyskały punkty za rozmowę kwalifikacyjną w wysokości jak
poniżej:
1………
2………
Po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego,
w związku z przyjętym ogólnym limitem miejsc …….. osoby/osób, z uwzględnieniem
limitu miejsc na poszczególne programy kształcenia:
a) ekonomia w języku angielskim ………………osoby/osób,
b) ekonomia ……………………………………….osoby/osób,
c) finanse ………………………………………….osoby/osób,
d) nauki o zarządzaniu i jakości …………………osoby/osób,
e) nauki o polityce i administracji ………………..osoby/osób;

3

oraz ustaloną minimalną liczbą punktów ....... jaką musi uzyskać kandydat
w postępowaniu rekrutacyjnym, ustala się listę osób zakwalifikowanych do wpisania
na listę doktorantów na programy kształcenia:
1. Ekonomia w języku angielskim:
1) ……….. (należy podać cząstkową punktację za poszczególne kryteria) ….
ogółem …..pkt.

Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do wpisania na listę doktorantów:
1……….(należy podać cząstkową punktację za poszczególne kryteria) …. ogółem
…..pkt.
przewodniczący komisji……………………………..……………..
sekretarz komisji.......................................................................
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WZÓR
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej, które odbyło się w dniu….. w celu
wpisania kandydatów na listę doktorantów podejmujących kształcenie
w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w roku akademickim 2019/2020
W dniu ………………..….. r. odbyło się posiedzenie, powołanej decyzją Rektora,
komisji rekrutacyjnej w składzie:
przewodniczący:………………………………………………….…
wiceprzewodniczący..........................................................
członkowie:…………………………………………………….
…………………………………………………….
przedstawiciel doktorantów: …………………..
sekretarz: ………………………………..…
W wyniku przeprowadzenia przez komisję rekrutacyjną pierwszego i drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, następujące osoby zostały zakwalifikowane do wpisania na listę
doktorantów z uwzględnieniem programu kształcenia:
1. Ekonomia w języku angielskim:
1) .....(imię i nazwisko, bez punktów)
2) ...

2. Ekonomia:
1) .....(imię i nazwisko, bez punktów)
2) ...
Po dopełnieniu, określonych w uchwale nr 466 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020, formalności
związanych z wpisaniem na listę doktorantów, następujące osoby zostały wpisane na
listę doktorantów z uwzględnieniem programu kształcenia, którzy rozpoczną
kształcenie w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku
akademickim 2019/2020:
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1. Ekonomia w języku angielskim:
1) ....... (imię i nazwisko, bez punktów)
2) ......

2. Ekonomia:
1) ....... (imię i nazwisko, bez punktów)
2) ......
przewodniczący komisji ……………………………..……………..
sekretarz ……………………………………………

6

