
PROGRAM  NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 w KOLEGIUM GOSPODARKI  SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

obowiązujący od roku akad. 2012/2013  (XVI edycja i następne ) 
 

-Uchwalony przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej w dniu 14 marca 2012 r.,  
z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  

5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 
225, poz. 1351), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  z dnia 1 września 2011 r. w 
sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, 

poz. 1169), Regulaminu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 590 Senatu SGH z dnia 22 lutego 2012 r. 

po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów SGH (Opinia z dnia 7 marca 2012 r.) 
 
1. Niestacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej, zwane dalej 
studiami, prowadzone są w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinach: 
              -  nauki o zarządzaniu 
              -  ekonomia 
              -  finanse 
 
2. Planowy okres studiów wynosi osiem semestrów.  
 
3. Zajęcia obowiązkowe obejmują 236 godzin wykładów i seminariów doktorskich, co 
odpowiada 36 punktom ECTS, oraz 40 godzin praktyki dydaktycznej, co odpowiada 4 
punktom ECTS. Zajęcia fakultatywne obejmują 44 godziny, co odpowiada 20 punktom 
ECTS, w tym 10 punktów ECTS przypada na zajęcia w wymiarze 16 godzin, na których 
doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych i fakultatywnych objętych programem 
całego toku studiów odpowiada 60 punktom ECTS. 
 
4. Proponowane są dwa profile studiów: 
 
  Profil  I  – Zarządzanie biznesem międzynarodowym 
  Profil II – Gospodarka światowa. Unia Europejska. Finanse.  
  
5. Uczestnik studiów zobowiązany jest do wybrania profilu do końca pierwszego semestru 
studiów. Dokonany wybór jest ostateczny i obowiązuje do końca studiów. 
 
6. KaŜdy uczestnik ma obowiązek zaliczenia w czasie studiów 236 godzin zajęć,  
w tym: 128 godzin z programu dla wszystkich uczestników i 108 godzin w ramach  
wybranego profilu oraz odbycia praktyki dydaktycznej– zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w tabeli 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1     PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTO RANCKICH  
w KGŚ  - od roku akademickiego 2012/2013 (XVI edycja i następne) 

Oznaczenia 
Profil I – Zarz ądzanie biznesem międzynarodowym 

 Profil II – Gospodarka światowa. Unia Europejska. Finanse.  
 

Seme
str 

Przedmiot * 
 

 Liczba godzin 
Punkty 
ECTS 

Zajęcia  
wspólne 

Profil I+II  

Profil  
I 

Profil  
II 

I Makroekonomia      3 20   

Ekonomia międzynarodowa  3 20   

Zarządzanie międzynarodowe   3 20   

Przewód doktorski – aspekty prawne i organizacyjne (f)  3  8    

 Razem I 9 ob. 
3 f 

 60 ob. 
 8 f 

- - 

II Mikroekonomia          3 20   

Metody ilościowe w badaniach naukowych  1 14    

Metody jakościowe w badaniach naukowych   1 14   

Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych    (f)  
  

5 8    

Teorie zarządzania w ujęciu menedŜerskim –  
 

2  12  

Prawo i instytucje Unii Europejskiej.-  
 

2   12 

 Razem II 7 ob. 
5 f 

48 ob. 
8 f 

12 ob. 12 ob. 

III Marketing na rynku mi ędzynarodowym    2  12  
 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 2  12  
Zarządzanie łańcuchem dostaw    2  12  
Seminarium doktorskie  1  6  
Mi ędzynarodowe rynki finansowe   2   12 



Sektor usług w gospodarce światowej  2   12 
Polityka spójności Unii Europejskiej   2   12 
Seminarium doktorskie    1   6 
Wykład do wyboru -  z zajęć III lub IV semestru  profilu 
innego, niŜ wybrany jako obowiązkowy 

2 12 f   

 Razem III 7 ob. 
2 f 

0 – ob. 
12 f 

42 ob. 42 ob. 

IV Badania naukowe w zakresie marketingu   2  12  
Ochrona konsumenta w UE   2  12  
Seminarium doktorskie         1  6  
Teoria i praktyka integracji wal. w UE  2   12 
Bankowość międzynarodowa  2   12 
Seminarium doktorskie    1   6 
Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych     (f)   5 8    

 Razem IV 7 ob. 
5 f  

0- ob. 
8 f 

30 ob. 30 ob. 

V Zarządzanie innowacjami                                            2  12  
Zarządzanie projektami UE           2  12  
Mi ędzynarodowa współpraca produkcyjna     2   12 
Współczesny handel międzynarodowy   2   12 

Razem V 
 
 

4 ob. 
0 fa 

0 – ob. 
0 – f 

24 ob. 24 ob. 

VI  Filozofia  (f) 3 12   - 

 Instytucjonalne uwarunkowania konkurencji 
międzynarodowej  

2 12   

 Razem VI 2 ob. 
5 f 

12 – ob. 
12– f 

  

VII Indywidualne seminarium doktorskie 1 12   
      

VIII Indywidualne seminarium doktorskie 1 12   
Autoreferat i obrona rozprawy doktorskiej – warsztaty (f) 2 8   

I-VIII Praktyka dydaktyczna 10 godz. rocznie = 1pkt ECTS 
4 lata studiów = 4x10 godz.= 40 godz. = 4 pkt. ECTS 

4 40   

  
RAZEM  8 semestrów 

40 obow 
20 fakult 

- 144 ob. 
-  56  fakult. 
-  40 praktyka 
dydaktyczna 
 

108 108 

 - I profil  –  348 godz., w tym 
A. Zajęcia obowiązkowe:  40 punktów ECTS, w tym: 
a) 252 godz. (144+108)  = 36 punktów ECTS 
 b)  40 godz. praktyka dydaktyczna = 4punkty  ECTS  
B. Zajęcia fakultatywne: 56 godz. = 20 pkt. ECTS  
Razem:  60 punktów ECTS       
========================================= 
- II profil  - 348 godz., w tym 
A. Zajęcia obowiązkowe:  40 punktów ECTS, w tym: 
a) 252 godz. (144+108)  = 36 punktów ECTS 
 b)  40 godz. praktyka dydaktyczna = 4punkty  ECTS  

  



B. Zajęcia fakultatywne: 56 godz. = 20 pkt. ECTS  
Razem:  60 punktów ECTS       
 
W trakcie pierwszego semestru doktorant ma 
obowiązek zaliczenia e-learningowego szkolenia z 
Ochrony własności intelektualnej 
* - przedmioty oznaczone literą f – są przedmiotami fakultatywnymi (nieobowiązkowymi) 

Przedmioty fakultatywne, inne niŜ wskazane wyŜej jako wykład do wyboru (semestr III), mogą być 
zrealizowane z oferty wykładów i innych form dydaktycznych dostępnych w Szkole Głównej Handlowej 
w danym roku akademickim. Deklarację zawierającą wybrane przedmioty doktorant składa 
kierownikowi studiów najpóźniej w pierwszym tygodniu danego semestru 

7. Kierownik studiów, w uzgodnieniu z Dziekanem Kolegium, moŜe przesunąć terminy 
przeprowadzenia niektórych wykładów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, 
kierownik studiów moŜe wyrazić zgodę na uzyskanie oceny końcowej z przedmiotu w terminie innym 
niŜ terminy ustalone w danym semestrze dla ogółu doktorantów danej edycji. 

8. Wymiar praktyk w formie prowadzenia dydaktycznych dla uczestnika studiów doktoranckich 
wynosi 10 godzin rocznie, co odpowiada 1 punktowi ECTS.  Poza samodzielnym prowadzeniem 
zajęć dydaktycznych przez doktoranta, praktyki te mogą obejmować w szczególności: asystowanie 
pracownikowi dydaktycznemu przy prowadzeniu zajęć, pomoc w przygotowywaniu materiałów 
dydaktycznych, konsultacje dla studentów, udział w przygotowaniu i prowadzeniu seminariów, 
konferencji naukowych oraz innych form organizacyjnych działalności dydaktyczno-naukowej 

9. Kierownik studiów dokonuje corocznego zaliczenia badań naukowych prowadzonych przez 
doktoranta oraz realizacji programu studiów i prowadzenia zajęć dydaktycznych, przy czym : 

- ocena realizacji przez doktoranta programu studiów doktoranckich dokonywana jest na podstawie 
protokołów sporządzonych przez prowadzących przedmioty obowiązkowe i fakultatywne 

- ocena prowadzenia badań naukowych oraz praktyki dydaktycznej przez doktoranta dokonywana jest 
na podstawie przedłoŜonego przez niego sprawozdania, wraz z opinią opiekuna naukowego lub 
promotora.   

10. Uczestnik studiów moŜe brać udział w badaniach naukowych prowadzonych w Kolegium 
Gospodarki Światowej lub innych jednostkach organizacyjnych Szkoły na zasadach obowiązujących 
w stosunku do osób, które nie są pracownikami Szkoły zatrudnionymi w ramach stosunku pracy.  

11. Do końca pierwszego roku studiów uczestnik studiów dokonuje wyboru opiekuna naukowego 
spośród pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, lub, za zgodą kierownika studiów, 
spośród pracowników naukowych innych uczelni lub jednostek naukowych.  

======================================================= 

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm). Art.68. ust.1 Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej naleŜy w szczególności: 
…. punkt 3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie  z wytycznymi 
ustalonymi przez Senat uczelni publicznej, lub organ kolegialny uczelni niepublicznej,  planów i programów studiów 
doktoranckich.  
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