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Program Dnia Otwartego w Programie NoPiA

17:30-17:45: Otwarcie i przywitanie uczestników

17:45-18:00: Opis Szkoły Doktorskiej SGH Programu NoPiA

18:00-18:15: Opis przykładowych tematów

18:15-18:30: Co mówią Doktoranci Szkoły Doktorskiej SGH w Programie NoPiA o ofercie?

18:30-18:45: Harmonogram ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej SGH Programu NoPiA

18:45-19:00: Pytania i odpowiedzi

19:00: „Skontaktuj się ze Szkołą Doktorską SGH z Programem NoPiA!”
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Otwarcie i przywitanie uczestników
prof. dr hab. Wojciech Pacho

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, 
Dyrektor Instytutu Studiów 
Międzynarodowych (ISM), KES

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Dziekan Szkoły Doktorskiej



Opis Szkoły Doktorskiej SGH Programu NoPiA

Władze Dziekańskie Szkoły Doktorskiej SGH

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA)

Przedstawiciele NoPiA w Radzie Szkoły Doktorskiej SGH

Struktura Szkoły Doktorskiej i umiejscowienie Programu NoPiA

Program kształcenia w SD SGH: przedmioty wspólne, kierunkowe, wspierające, uzupełniające



Władze Dziekańskie Szkoły Doktorskiej SGH

Dziekan Szkoły Doktorskiej SGH
prof. dr hab. Wojciech Pacho

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH

dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH
Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH

prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
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Struktura Szkoły Doktorskiej SGH i Program kształcenia 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w następujących 
programach:

Ekonomia i finanse w zakresie ekonomia

Ekonomia i finanse w zakresie finanse

Nauki o polityce i administracji (NoPiA)

Nauki o zarządzaniu i jakości
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Struktura Szkoły Doktorskiej SGH i Program Kształcenia 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest prowadzone w dwóch profilach:

- profil „doktorat wdrożeniowy”* 
- profil ogólnoakademicki

(dla wszystkich pozostałych 
doktorantów )

*dla doktorantów, którzy biorą udział w programie „doktorat wdrożeniowy” ogłoszonym w Komunikacie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 roku o ogłoszeniu programu „Doktorat 
wdrożeniowy” i naborze wniosków
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Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA)

Członkowie Rady:
prof. dr hab. Piotr Błędowski 
prof. dr hab. Maciej Cesarski 
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki 
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH 
dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH 
dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH 
dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH 
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH 
dr hab. Katarzyna Pisarska, prof. SGH 
dr hab. Bogusław Pytlik, prof. SGH 
dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH 
dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
NoPiA
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej 
Dyscypliny NoPiA
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny NoPiA
dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. 
SGH
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Przedstawiciele NoPiA w Radzie SD SGH

Rada Dyscypliny NoPiA jest prezentowana przez:

• dr hab. Pawła Kubickiego, prof. SGH, 
Przewodniczącego Dyscypliny NoPiA

oraz :

• dr hab. Urszulę Kurczewską, prof. SGH

• dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech, prof. SGH
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Program NoPiA: przedmioty wspólne, przedmioty kierunkowe, 
przedmioty wspierające, uzupełniające

• Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH trwa 8 semestrów i przygotowuje do
uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

• Głównym przedmiotem kształcenia i badań naukowych są nauki o polityce i 
administracji.

Kształcenie obejmuje:
• realizację programu kształcenia oraz 
• Indywidualnego Planu Badawczego 
→ prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Program kształcenia w SD SGH w programie NoPiA

A. Przedmioty wspólne B. Przedmioty kierunkowe C. Przedmioty wspierające

1 Pisanie i publikowanie 
artykułów naukowych 1 Polityka Publiczna 1 Metodologia badań polityk publicznych 

(wykład + warsztaty)

2 Warsztat badacza 2 Współczesne systemy 
polityczne 2 Analizy sektorowych polityk publicznych 

(wykład + warsztaty)

3 Warsztat z metodyki
badawczej 3 Polityka a problemy 

współczesnego świata 3 Zarządzanie publiczne

4 Etyka w nauce D. Przedmioty uzupełniające do wyboru 
(minimum dwa)

5 Filozofia nauki 1 System polityczno-ustrojowy państwa
6 Seminarium naukowe 2 Prawo i postępowanie administracyjne

3 Instytucje finansów publicznych

4 Demografia społeczna i polityka 
ludnościowa

5 Przedmiot(y) z oferty SD
6 Seminarium doktorskie
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Przykład:
Przedmioty kierunkowe → Polityka Publiczna → Profil zajęć

• Zapoznanie się z pełną strukturą 
działań/programów/projektów 
publicznych – od sfery ich programowania 
po implementację i ewaluację; 

• Dopasowywanie ram teoretycznych do 
poszczególnych tematów rozpraw;

• Poszukiwanie najbardziej trafnych teorii 
do danych rozpraw;

• Możliwości rozwoju zawodowego dzięki 
rozszerzeniu kompetencji w zakresie 
polityki publicznej i zdobyciu stopnia 
naukowego doktora.

Nacisk na zapoznanie się z narzędziami analitycznymi, 
które ułatwiają pracę nad rozprawą;

Ćwiczenia z zastosowania określonych narzędzi 
analitycznych;

Ćwiczenia w oparciu o realne zagadnienia, które są 
przedmiotem rozpraw doktorantów;

Metoda studiów przypadku;
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Zalety doktoryzowania się w obrębie wiedzy o polityce publicznej

Szeroki zakres tematów, 
które można wybrać, a 

które mieszczą się w 
zakresie wiedzy o polityce 

publicznej 

Szeroki zakres narzędzi 
analizy, które ułatwiają 

pracę nad tematem 
rozprawy doktorskiej

Silne powiązania polityki 
publicznej z pokrewnymi 

dyscyplinami wiedzy –
ekonomia, psychologia, 

socjologia, itp.

Użyteczność pojęć z 
zakresu polityki 

publicznej w trakcie pracy 
nad rozprawą doktorską
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Przykłady tematów rozpraw doktorskich realizowanych w 
Programie NoPiA
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Ostatnio obronione rozprawy doktorskie

Europejska Polityka 
Sąsiedztwa. Studium 
przypadku Ukrainy

Społeczno-ekonomiczne 
aspekty systemu badań 

klinicznych w Polsce

Skuteczność polityki 
przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania wobec zmian 
strategii podatkowych 

holdingów 
międzynarodowych

Sfera governance w 
szkolnictwie wyższym na 

Ukrainie i w Polsce w okresie 
transformacji
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Rozprawy doktorskie w trakcie realizacji (tj. po otwarciu przewodu)
 Wyzwania dla polityki publicznej w obszarze mediów cyfrowych
 Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym słuchowo w Polsce
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce a kreowanie wartości dla najważniejszych grup 

interesariuszy
 Usprawnienie procesu nabywania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 Stosunek związków zawodowych i organizacji pracodawców do obecności cudzoziemców na rynku pracy w 

Polsce w latach 2014-2019
 The role of stakeholders in the European Union’s food safety risk assessment
 Doświadczenia deradykalizacyjne w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
 Republika Federalna Niemiec wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 Polityka publiczna po 2012 roku wobec niepełnosprawnych kobiet
 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki zatrudnienia personelu medycznego w publicznych 

szpitalach pediatrycznych w Polsce
 Znaczenie kompetencji zdrowotnych młodzieży akademickiej dla polityki ochrony zdrowia w Polsce
 Rola strategicznych przeglądów obronnych w formułowaniu polskiej polityki obronnej
 Gospodarczy wymiar współpracy międzynarodowej samorządów wojewódzkich
 Zewnętrzna polityka energetyczna Indii rządu Narendry Modiego (2014-2019)
 Rola zorganizowanych grup interesów w polityce zdrowotnej w wybranych państwach Europy Środkowej
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Zainteresowania badawcze członków Rady Naukowej NoPiA 
& zagadnienia przyszłych prac doktorskich: przegląd

1. Stosunki międzynarodowe w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym
2. Polityka międzynarodowa
3. Zmiana polityczna
4. Konflikty międzynarodowe i terroryzm
5. Polityka państw Azji wschodniej i Centralnej
6. Belt & Road Initiative (BRI): aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
7. Smart cities: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
8. Wpływ technologi na procesy polityczne, gospodarcze i społeczne
9. Świat islamu
10. Współpraca regionalna w Europie Środkowej
11. Specyfika kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (zróżnicowania modeli 

kapitalizmu w Europie, gospodarki państw Europy Środkowej i Wschodniej, zróżnicowania 
rozwojowe krajów posocjalistycznych) 

12. Relacje centro-peryferyjne w gospodarkach Unii Europejskiej (strukturalne zróżnicowania 
gospodarek UE, konwergencja/dywergencja państw i regionów UE, wpływ relacji centro-
peryferyjnych na ewolucję UE)
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Zainteresowania badawcze członków Rady Naukowej NoPiA 
& zagadnienia przyszłych prac doktorskich: przegląd

13. Współpraca regionalna w Europie Środkowej
14. Specyfika kapitalizmu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (zróżnicowania modeli 

kapitalizmu w Europie, gospodarki państw Europy Środkowej i Wschodniej, zróżnicowania 
rozwojowe krajów posocjalistycznych) 

15. Relacje centro-peryferyjne w gospodarkach Unii Europejskiej (strukturalne zróżnicowania 
gospodarek UE, konwergencja/dywergencja państw i regionów UE, wpływ relacji centro-
peryferyjnych na ewolucję UE)

16. Konstytucjonalizm Polski i innych państw Europy Środkowej
17. Ustroje polityczne i funkcjonowanie współczesnych państw
18. Lobbing i reprezentacja interesów w Polsce i UE, wpływ grup interesu w wybranych politykach
19. Partycypacja społeczna, konsultacje publiczne i polityka deliberacji w demokracji
20. Analiza polityk sektorowych UE, w tym polityki energetycznej, klimatycznej, transformacji 

energetycznej, bezpieczeństwa żywności, WPZiB
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Zainteresowania badawcze członków Rady Naukowej NoPiA 
& zagadnienia przyszłych prac doktorskich: przegląd

21. Komunikowanie polityczne
22. Przywództwo polityczne
23. Media a polityka
24. Polityka publiczna: teoria i praktyka działania publicznego,
25. Polityka publiczna: analizy problemów i wyzwań publicznych,
26. Lokalne i regionalne polityki publiczne,
27. Polityki sektorowe, w tym m.in. polityka zagospodarowania przestrzeni, miejska, społeczna, 

rynku pracy, edukacji, zdrowia, kultury, itp.
28. Polityka strategiczna państwa,
29. Zarządzanie publiczne,
30. Ład, Neoliberalizm, ordoliberalizm, ustrój Unii Europejskiej, ujęcie systemowe.
31. Koncepcja biurokracji i problemy związane z implementacją w ramach teorii i praktyki polityki 

oraz nauk o administracji.
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Zainteresowania badawcze członków Rady Naukowej NoPiA 
& zagadnienia przyszłych prac doktorskich: przegląd

32. Biurokracja, administracja, współczesne koncepcje nauk o administracji.
33. Zawodowa polityka a obywatelskie formy zaangażowania politycznego (M. Weber, H. Arendt) i 

współczesne postacie sporu o kształtowanie sfery publicznej.
34. Zawodowa polityka, partie polityczne, obywatelskie formy aktywności politycznej, sfera 

publiczna
35. Etos urzędnika administracji państwowej i samorządowej, teorie polityki publicznej.
36. Etos urzędnika, administracja państwowa, administracja samorządowa, ujęcie systemowe.
37. Samorząd terytorialny i demokracja lokalna we współczesnych państwach – uwarunkowania, 

koncepcje, praktyka funkcjonowania i tendencje rozwojowe
38. Mieszkalnictwo – aspekty społeczne, socjalne i kulturowe, instytucjonalno-systemowe, 

dotyczące polityki, gospodarki i strategii mieszkaniowych oraz organizacyjno-inwestorskich 
form zaspokajania potrzeb, 

39. Paradyplomacja miast i regionów
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Zainteresowania badawcze członków Rady Naukowej NoPiA 
& zagadnienia przyszłych prac doktorskich: przegląd

40. Polityka oraz procesy urbanizacyjne i osadnicze – płaszczyzna społeczno-demograficzna, 
urbanistyczno-architektoniczna, infrastrukturalna w szczególności dotycząca infrastruktury 
osadniczej oraz przestrzenna

41. Infrastruktura społeczna: zakres oraz rola w procesach i strategiach społeczno-
gospodarczych w różnych fazach rozwoju i wymiarach przestrzennych 

42. Zamieszkiwanie – inwestycje, nieruchomości i majątek trwały jako podstawa zamieszkiwania 
oraz ich znaczenie społeczno-gospodarcze.
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Sylwetki Doktorantów Szkoły Doktorskiej SGH

Co mówią Doktoranci Szkoły Doktorskiej SGH o Programie 
NoPiA?
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Anna Suska 
I rok Szkoły Doktorskiej SGH
Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo i prawo konstytucyjne, instytucja Prezydenta 
RP, wizerunki kobiet w polityce, analiza dyskursu politycznego             i medialnego

Promotor:

dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)

Udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe (dyskursy Prezydentów RP, 
kreowanie wroga politycznego, portrety zabójczyń w dyskursie medialnym)
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Radosław Sadowski 
II rok Szkoły Doktorskiej SGH
Zainteresowania badawcze: 

stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (Iran, Turcja, Zatoka Perska), dyplomacja 
publiczna i kulturalna, prawa człowieka, międzynarodowe stosunki kulturalne 

Promotor:

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH 

Udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe (Covid-19 w regionie Zatoki Perskiej, 
sankcje USA nałożone na Iran)
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Co mówią Doktoranci Programu NoPiA? 
- atuty kształcenia w SD SGH Programu NoPiA

Duża liczba przedmiotów do wyboru – możliwość kształtowania własnej ścieżki 
rozwoju naukowego 

Możliwość poznania warsztatu naukowego, metod, technik i narzędzi 
badawczych 

Odpowiednie przygotowanie do publikowania w zagranicznych 
czasopismach naukowych

Okazja do nawiązywania kontaktów naukowych w ramach współpracy 
międzynarodowej (m. in. stypendia zagraniczne, szkoły letnie, konferencje i 
międzynarodowe zespoły badawcze)



Harmonogram ubiegania się 
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej SGH
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czynności w procesie rekrutacji profil ogólnoakademicki profil wdrożeniowy

Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rejestracji(ISR)
7 czerwca 2021 - 6 lipca 2021 9 - 23 sierpnia 2021

Opłata rekrutacyjna 7 czerwca 2021 - 6 lipca 2021 9 - 23 sierpnia 2021

Pierwszy etap rekrutacji – merytoryczna ocena złożonych przezkandydatów dokumentów
12 -13 lipca 2021 1 września 2021

Ogłoszenie wyników po I etapie rekrutacji 14 lipca 2021 3 wrześania 2021

Drugi etap rekrutacji – rozmowy z kandydatami
16 i 19 lipca 2021 7 - 8 września 2021

Ogłoszenie wyników po II etapie rekrutacji oraz listy rankingowej osóbZakwalifikowanych do przyjęcia do
Szkoły Doktorskiej SGH

21 lipca 2021 (do godz. 16:00) 10 września 2021 (do godz. 16:00)

składanie oświadczeń w systemie ISR 22 - 27 lipca 2021 13 - 15 września 2021

Składanie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud M, ul.
Madalińskiego 6/8) 22 - 27 lipca 2021 13 - 15 września 2021

dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych upoważniający dopodjęcia kształcenia w SD do biura SD 

SGH (kandydaci, którzy złożyli oświadczenia)
15 września 2021 15 września 2021

Opublikowanie listy osób przyjętych do SD SGH 16 września 2021 16 września 2021

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH 2021/2022
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Harmonogram ubiegania się o przyjęcie do SD

Rekrutacja | etapy 
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/Strony/zasady-
przyjec.aspx

Rekrutacja | ważne terminy https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/zasady-
przyjec/Harmonogram%20rekrutacji%20SzD%20SGH_2021_22.pdf

https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/Strony/zasady-przyjec.aspx
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/zasady-przyjec/Harmonogram%20rekrutacji%20SzD%20SGH_2021_22.pdf
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Pytania od zainteresowanych

• Jaki jest limit miejsc w SD w Programie NoPiA?
• Czy studia doktorskie są płatne?
• Czy jest opłata za złożenie dokumentów?
• Czy dokumenty można złożyć drogą elektroniczną?
• Jakie są wymogi formalne (zasady) przyjęć na SD? 
• Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia doktorskie (NoPiA), tj. po jakich 

kierunkach studiów? [profil kandydata]
• Jakie kryteria bierze się pod uwagę podczas oceny złożonych dokumentów 

kandydatów na studia doktoranckie?
• Kto ocenia w/w dokumenty? Czy powołuje się specjalną Komisję?



„Skontaktuj się ze Szkołą Doktorską 
SGH z Programem NoPiA!”
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Przydatne dane kontaktowe
Z kim się skontaktować?

Wioleta Gajek
kierownik Biura Szkoły Doktorskiej 
Tel. 22 564 73 15,
@ wioleta.gajek@sgh.waw.pl

Marzena Dobrzyńska
starszy specjalista
tel. 22 564 71 15,
@ marzena.dobrzynska@sgh.waw.pl 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 35
02-513 Warszawa

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9:00–15:00
@ bsd@sgh.waw.pl
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Zawsze możecie się Państwo skontaktować 
bezpośrednio z Profesorami SGH, członkami Rady 
Dyscypliny NoPiA → dane kontaktowe → Książka 
Adresowa SGH

• dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (przewodniczący) | dr
hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (zastępca
przewodniczącego)| dr hab. Joanna Modrzejewska-
Leśniewska, prof. SGH (sekretarz) | prof. dr hab. Piotr 
Błędowski | prof. dr hab. Maciej Cesarski |prof. dr hab. 
Krzysztof Jasiecki |dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH.| 
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH | dr hab. Urszula
Kurczewska, prof. SGH | dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. 
SGH | dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH | dr
hab. Katarzyna Pisarska |prof. SGH | dr hab. Bogusław
Pytlik, prof. SGH | dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. 
SGH | dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH | dr hab. Andrzej 
Zybała, prof. SGH |



www.sgh.waw.pl

Przydatne adresy www 

• Szkoła Doktorska SGH
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/bsd/Strony/default.aspx
• Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH w Programie NoPiA
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/o-szkole-i-
programach/_polityka_US_nr_70_z_20_stycznia_2021_zal_3_programy_ksztalcenia_
Szkoly_Doktorskiej_21_22_nauki_o_polityce.pdf
• Harmonogram ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej SGH 2021-2022
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/zasady-
przyjec/Harmonogram%20rekrutacji%20SzD%20SGH_2021_22.pdf
• Książka adresowa SGH
https://ksiazka.sgh.waw.pl/kontroler.php?_action=ksiazka/index

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/bsd/Strony/default.aspx
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/o-szkole-i-programach/_polityka_US_nr_70_z_20_stycznia_2021_zal_3_programy_ksztalcenia_Szkoly_Doktorskiej_21_22_nauki_o_polityce.pdf
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/SiteAssets/Strony/zasady-przyjec/Harmonogram%20rekrutacji%20SzD%20SGH_2021_22.pdf
https://ksiazka.sgh.waw.pl/kontroler.php?_action=ksiazka/index
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Uprzejmie dziękujemy za 
uwagę i zapraszamy do 
kontaktu

Koordynacja Dnia Otwartego w Szkole Doktorskiej SGH w 
Programie NoPiA

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH | 
@ avisvi@sgh.waw.pl
& 
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH | 
@ mmoled@sgh.waw.pl
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