
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale  
Zarządzania i Ekonomii w roku akademickim 2018/2019 

 
I. Informacja ogólna 
Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE) są adresowane do absolwentów wszystkich 
kierunków studiów II stopnia lub magisterskich studiów jednolitych, a także laureatów Diamentowego 
Grantu. Osoby, które ukończyły kierunki studiów spoza dziedziny nauk ekonomicznych są zobowiązane do 
zdania egzaminu z  wiedzy podstawowej z ekonomii lub z zarządzania dopuszczającego do rozmowy kwali-
fikacyjnej. Studia doktoranckie na WZiE są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz w trybie niestacjonar-
nym - odpłatnym. 

II. Warunki przyjęcia  
1. Warunkami koniecznymi dopuszczenia do kwalifikacji na studia doktoranckie są: 

a) ocena co najmniej 4,0 na dyplomie ukończenia studiów  II stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich, 

b) średnia ocen z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich min. 4,0, 
c) pisemna zgoda opiekuna naukowego (lista potencjalnych opiekunów znajduje się na: 

http://zie.pg.edu.pl/studiadoktoranckie/rekrutacja), 
d) pisemna zgoda kandydata na przetworzenie danych osobowych na potrzeby postępowania re-

krutacyjnego i  opublikowanie jego wyników, 
e) deklaracja dyspozycyjności i obecności w katedrze, w której wykonuje się pracę doktorską, co 

najmniej 2 dni robocze (nie mniej niż 16 godz.) w tygodniu w przypadku kandydatów na studia w 
trybie stacjonarnym,  

f) złożenie projektu rozprawy doktorskiej (3-5 stron) w jęz. angielskim tzw. research proposal. 
2. W dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę: 

a) wynik rozmowy kwalifikacyjnej z wagą 0,5, 
b) średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dla laureatów Dia-

mentowego Grantu – średnia ze studiów I stopnia) z wagą 0,3, 
c) dotychczasowe osiągnięcia naukowe z wagą 0,2. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku angielskim. Podczas rozmowy oceniane są odrębnie 
w skali 2-5 pkt:  

a) ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej,  
b) poziom motywacji i ocena predyspozycji do pracy dydaktycznej i zespołowej,  
c) umiejętność komunikacji w języku angielskim. 
Ocena 2 w jednym z punktów 3a-3c eliminuje osobę z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
Wynik rozmowy jest średnią arytmetyczną oceny 3a-3c. 

4. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe są oceniane w skali 2 do 5 pkt na podstawie publikacji w czaso-
pismach znajdujących się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach 
naukowych oraz inne osiągnięcia naukowe *, z tym, że uzyskanie „Diamentowego Grantu” wyceniane 
jest na 5 pkt. 

5. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego W jest obliczany następująco: 
W = wynik rozmowy kwalifikacyjnej x 0,5 + średnia ocen ze studiów x 0,3 + dotychczasowe osiągnię-
cia naukowe x 0.2. 

III. Wyniki rekrutacji i tryb odwołań 
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista kandydatów wraz z uzyskaną przez każdego z 

nich punktacją za poszczególne elementy oceny  oraz wynikiem końcowym, ogłaszana jest na stro-
nie internetowej po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. 

2. Zgodnie z art. 196 ust. 4 Prawa o Szkolnictwie Wyższym  od decyzji  komisji rekrutacyjnej przysługu-
je odwołanie do rektora Politechniki Gdańskiej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decy-
zji.  Decyzja rektora jest ostateczna.  Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia wa-
runków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. 
 

http://zie.pg.edu.pl/studiadoktoranckie/rekrutacja


*ocena punktowa dorobku naukowego:  

 Autorstwo/współautorstwo publikacji/monografii/rozdziałów w monografiach w czasopismach 
znajdujących się na listach ministerialnych - punkty według wytycznych ministerstwa 

 Autorstwo/współautorstwo innych publikacji – do 4 pkt.  
 
 

Lp. punkty Ocena w skali 2-5 

1 ≥ 10 5 

2 8-9 4,5 

3 6-7 4 

4 4-5 3,5 

5 2-3 3 

6 1 2,5 

7 0 2 

 
 


