
Załącznik 1 

Tryb rekrutacji oraz tok studiów doktoranckich 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł 

równorzędny. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich następuje 

na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, podczas którego brane są pod 

uwagę następujące elementy (elementy a-f są obowiązkowe, g-i – nie mają charakteru 

obligatoryjnego): 

a) list motywacyjny,  

b) rozmowa kwalifikacyjna,  

c) wyniki dotychczasowych studiów,  

d) znajomość języków obcych, 

e) opinia pisemna przyszłego opiekuna naukowego/promotora pracy doktorskiej,  

f) dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe,  

g) opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej,  

h) listy polecające,  

i) egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin,  

2. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna na 

podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, liczonych w skali punktowej. W 

skład komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckiego oraz dwóch członków 

komisji (samodzielnych pracowników naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych). 

3. Po pierwszym roku studiów, powołana przez Radę Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

komisja (w składzie: kierownik studiów doktoranckich plus dwaj samodzielni 

pracownicy naukowi z dziedziny nauk ekonomicznych) ocenia: 

• wyniki z zaliczeń i egzaminów uzyskane przez doktoranta na pierwszym roku 

studiów, 

• wyniki oraz stopień zaawansowania pracy badawczej w aspekcie 

przygotowywanej rozprawy doktorskiej, 

• opinię opiekuna naukowego o doktorancie z uwzględnieniem możliwości 

zakończenia pracy doktorskiej w następnych trzech latach; opiekun składa 

komisji opinię pod nieobecność doktoranta, 

• opinię na temat prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych. 



Na tej podstawie komisja podejmuje decyzję dotyczącą kontynuowania przez słuchacza nauki 

na studiach doktoranckich. 

4. Po drugim i trzecim roku studiów doktorant składa pisemne raporty z postępów w 

pracy badawczej oraz prezentuje je na specjalnym, otwartym seminarium 

wydziałowym. 

5. Przewód doktorski zostaje otwarty najpóźniej do końca trzeciego roku studiów. 

6. Na czwartym roku studiów doktorant zdaje egzaminy doktorskie z języka obcego 

nowożytnego i dyscypliny dodatkowej. Wyboru dyscypliny dodatkowej dokonuje 

Rada Wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich, po uzgodnieniu z 

promotorem. 

7. Całość spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich podlega 

regulaminowi studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. 


