Regulamin Studiów Doktoranckich
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Przepisy ogólne
§1
Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie
zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.
§2
Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UW trwają cztery lata i realizowane są
zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Wydziału programem studiów. Program studiów
obejmuje:
1. Zajęcia obowiązkowe - organizowane przez Wydział Zarządzania i inne wydziały
Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Zajęcia fakultatywne organizowane przez Wydział Zarządzania i inne wydziały
Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego a
następnie promotora.
4. Praktyki zawodowe.
§3
1. Nad prawidłowym funkcjonowaniem studiów doktoranckich czuwa kierownik,
którego obowiązki określone są w regulaminie studiów doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim
2. Organem doradczym kierownika studiów jest Rada Programowa Studiów
Doktoranckich, powoływana przez Radę Wydziału.
§4
1. Stacjonarne Studia Doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie są
odpłatne w wysokości ustalonej przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału
zaopiniowany przez właściwy organ Samorządu Doktorantów.
2. Kierownik studiów doktoranckich podpisuje w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego
ze słuchaczem niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Umowę o warunkach
odpłatności za studia doktoranckie.
§5
Doktoranci realizują program studiów oraz uczestniczą w życiu naukowym biorąc udział
w organizowanych konferencjach i seminariach oraz publikując teksty naukowe.
§6
Studia doktoranckie kończą się obroną pracy doktorskiej.
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Rozdział I
Rekrutacja na studia doktoranckie
§7
Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w trybie konkursowym na
podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej
przed wyznaczoną przez Radę Wydziału Komisją Rekrutacyjną.
§8
Konkursy na doktorantów studiów stacjonarnych przeprowadza się w okresie 01 lipca
– 30 września poprzedzającym rok akademicki.
§9
1. Selekcja kandydatów dokonywana jest na podstawie rankingu ustalonego za
pomocą kryteriów określonych w uchwale rekrutacyjnej, określającej również termin
rekrutacji oraz limit miejsc na studia doktoranckie na kolejny rok akademicki.
2. Szczegółowe zasady konkursów, w tym wykaz i sposób składania dokumentów
konkursowych określa Rada Wydziału w Uchwale rekrutacyjnej, podawanej corocznie
do wiadomości publicznej na stronie internetowej Wydziału oraz w publikowanym
uczelnianym informatorze studiów doktoranckich.

Rozdział II
Przebieg studiów doktoranckich
§ 10
1. Studia doktoranckie przygotowują do pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w
dziedzinie nauk ekonomicznych.
2. Efekty kształcenia będące wynikiem realizacji programu studiów doktoranckich
obejmują:
1) zdobycie wiedzy ogólnej na zaawansowanym poziomie z zakresu nauk
ekonomicznych, obejmującej ich najnowsze osiągnięcia, oraz o charakterze
szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych;
2) umiejętności związane z metodyką prowadzenia badań naukowych;
3) kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i
realizacji społecznej roli uczonego.
3. Studia doktoranckie w szczególności stwarzają warunki do:
1) przygotowania się do egzaminów doktorskich;
2) prowadzenia badań naukowych i współpracy w zespołach badawczych, w
tym międzynarodowych;
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3) przygotowywania przez doktoranta publikacji naukowych oraz aktywnego
uczestnictwa w konferencjach naukowych;
4. Najważniejszym celem indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem
opiekuna naukowego a następnie promotora jest przygotowanie i obrona rozprawy
doktorskiej.
§11
1. Zajęcia na pierwszych trzech latach studiów doktoranckich mają charakter
zorganizowany i odbywają się według ustalonego harmonogramu zapewniającego
realizacje programu studiów.
2. Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu, w soboty i
niedziele, natomiast na studiach stacjonarnych również w inne dni tygodnia.
3. Na czwartym roku doktoranci pracują indywidualnie pod kierunkiem opiekuna
naukowego lub promotora, ale mogą uczestniczyć w zajęciach do wyboru
organizowanych dla wcześniejszych lat studiów.
4. Na wniosek doktoranta może być przyznany mu od drugiego roku indywidualny tok
studiów opracowany przez opiekuna naukowego i zaakceptowany przez kierownika
studiów doktoranckich, jeśli uzasadnia to wybrana problematyka badawcza.
5. Indywidualny Tok Studiów polega na zrezygnowaniu z części przedmiotów ujętych w
programie studiów doktoranckich i włączeniu w to miejsce innych, zgodnie z pisemną
propozycją doktoranta zaakceptowaną przez opiekuna naukowego. Rezygnacja nie
może obejmować przedmiotów obowiązkowych to znaczy: Dydaktyki Szkoły
Wyższej, zajęć z zakresu metodyki badań (jakościowych, ilościowych i metodyki
ogólnej), ogólnych wykładów z ekonomii i zarządzania oraz szesnastogodzinnych
wykładów specjalistycznych związanych z właściwym profilem doktoryzowania
(ekonomia lub zarządzanie).
§ 12
W ramach programu studiów doktorant powinien zaliczyć 15 godzin zajęć
obowiązkowych z Dydaktyki Szkoły Wyższej prowadzonych przez Wydział
Pedagogiczny oraz – do końca drugiego roku - wybrane w porozumieniu z opiekunem
naukowym zajęcia z przedmiotów ogólnych.
§ 13
1. W ramach praktyk zawodowych doktoranci studiów stacjonarnych zobowiązani są do
prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie uzgodnionym z kierownikiem katedry
bądź zakładu w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie. Liczba ta może być
przekroczona za zgodą studenta i opiekuna naukowego.
2. Doktoranci studiów niestacjonarnych po wyborze opiekuna naukowego realizują 10
godzin organizowanych przez niego praktyk zawodowych rocznie, które mogą
polegać na udziale w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego pracownika
naukowego.
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§ 14
1. Uczestnictwu w zajęciach przewidzianych w programie studiów i praktykom
zawodowym przypisuje się punkty ECTS, które odzwierciedlają nakład pracy
doktoranta potrzebny do osiągnięcia – zdefiniowanych w programie – efektów
kształcenia.
2. Punkty ECTS przypisywane są również za inne osiągnięcia doktoranta związane z
zaawansowaniem pracy doktorskiej i innymi rezultatami pracy naukowej (publikacje i
referaty), które podawane są do wiadomości w postaci załącznika do programu
studiów wraz z wykazem punktów przyznawanych z zaliczenie poszczególnych zajęć.
3. Do zaliczenia studiów doktoranckich niezbędne jest uzyskanie 45 punktów ECTS.
§ 15
Na wniosek władz dziekańskich lub kierownika katedry albo zakładu, w porozumieniu
z opiekunem naukowym, doktorant studiów stacjonarnych zobowiązany jest do
uczestnictwa w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału.
§ 16
1. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem studiów każdego uczestnika studiów
doktoranckich sprawuje opiekun naukowy, a po otwarciu przewodu doktorskiego
promotor.
2. Podczas procesu rekrutacyjnego doktorant dokonuje wyboru zakładu lub katedry, z
której chciałby pozyskać opiekuna naukowego. Tymczasowego opiekuna naukowego,
wyznacza kierownik wybranej katedry lub zakładu na pierwszym semestrze studiów.
3. Opiekun naukowy kieruje indywidualną pracą naukową doktoranta. Zadaniem
opiekuna jest ułatwienie znalezienia samodzielnego pracownika naukowego,
ewentualnie z innej katedry, jeśli jest to uzasadnione wybraną problematyką badań,
który od początku drugiego roku studiów przyjmie doktoranta na swoje seminarium i
sprawować będzie nad nim opiekę naukową z zamiarem objęcia funkcji promotora.
4. Za zgodą kierownika studiów doktorant może współpracować z opiekunem
naukowym niebędącym członkiem Rady Wydziału.
§ 17
1. Promotora rozprawy doktorskiej wyznacza Rada Wydziału podejmując decyzję o
otwarciu przewodu doktorskiego.
2. Promotorem może być również samodzielny pracownik naukowy niebędący
członkiem Rady Wydziału.
3. Możliwe jest powołanie w przewodzie doktorskim promotora pomocniczego ze
stopniem naukowym doktora.
4. Warunkiem wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o otwarcie przewodu
doktorskiego jest posiadanie przynajmniej dwóch publikacji naukowych oraz
przedstawienie zaakceptowanej przez opiekuna naukowego koncepcji pracy
doktorskiej, wcześniej przedyskutowanej na seminarium naukowym i zrecenzowanej
przez samodzielnego pracownika naukowego wskazanego przez kierownika zakładu
lub katedry oraz zaakceptowanie tego wniosku przez Komisję ds. przewodów
doktorskich.
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2. Doktoranci powinni podjąć starania, aby końca drugiego roku otworzyć przewód
doktorski, co umożliwi im wcześniejsze zdawanie egzaminów doktorskich.
§ 18
1. Doktoranci składają na koniec każdego roku akademickiego u kierownika studiów
doktoranckich, pisemne sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, według
ustalonego wzoru, przedstawiając wszystkie osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i
organizacyjne, w szczególności związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
2. Sprawozdanie zaopiniowane przez opiekuna naukowego jest podstawą do oceny
postępów doktoranta i awansowania na kolejny rok studiów
§ 19
Realizację programu studiów wpisuje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów
(USOS) oraz w indeksie doktoranta, jeżeli indeks został wydany na prośbę doktoranta.
§ 20
1. Po otwarciu przewodu doktorskiego a przed obroną rozprawy doktorskiej, doktorant
zdaje trzy egzaminy: egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej (do wyboru
ekonomia lub zarządzanie; egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej, egzamin z
języka nowożytnego.
2. Egzaminy przyjmują upoważnieni przez Radę Wydziału egzaminatorzy.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów określa Uchwała Rady Wydziału
Zarządzania z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów
doktorskich i określenia składu komisji egzaminacyjnych.
4. Pozytywny wynik z tych egzaminów jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do
obrony pracy doktorskiej.
5. Egzaminy doktorskie, w przypadku ich niezaliczenia, mogą być powtarzane na
wniosek kandydata zaaprobowany przez Radę Wydziału, nie wcześniej jednak niż po
upływie trzech miesięcy od pierwszego terminu ich zdawania i nie więcej niż jeden
raz.
Przepisy końcowe
§ 21
Sprawy nieokreślone w niniejszych zasadach, dotyczące w szczególności: praw i
obowiązków doktoranta, zasad przyznawania stypendiów, przedłużania czasu trwania
studiów i zasad skreślania z listy doktorantów, reguluje Regulamin Studiów
Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz przepisy ogólne.
§ 22
Regulamin i znajdujący się w załączniku program Studiów wchodzą w życie z dniem
01.10.2014 roku.
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