Instrukcja nr 13
Dziekana Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia oceny śródokresowej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7) w związku z § 19 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 465 Senatu Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku (dalej jako: Regulamin Szkoły
Doktorskiej) ustalam co następuje:
1. Do dnia 30 sierpnia danego roku dziekan Szkoły Doktorskiej powołuje oddzielnie dla
każdego programu jedną Komisję do przeprowadzenia Oceny Śródokresowej. Skład
Komisji jest zgodny z § 20 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.
3. Komisja rozpoczyna pracę od 25 października i kończy 29 listopada danego roku.
Organizacją pracy Komisji zajmuje się jej przewodniczący. Biuro Szkoły Doktorskiej
wspomaga Przewodniczącego w sprawach organizacyjnych.
4. Komisja obraduje zawsze w pełnym składzie. W przypadku, gdyby Komisja nie mogła
obradować w pełny składzie w terminie określonym w ust. 2, przewodniczący występuje
do Dziekana o powołanie nowego członka komisji.
5. Prace komisji mogą się odbyć w formie zdalnej z wykorzystaniem może odbyć się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz
6. Opinię, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Szkoły Doktorskiej, promotor
(promotorzy) dostarczają do biura SD do 4 października danego roku w formie pisemnej
lub elektronicznej z konta e-mail w domenie SGH lub w systemie
sprawozdania.sgh.waw.pl o ile będzie taka techniczna możliwość.
7. Doktoranci podlegający w danym roku ocenie śródokresowej sporządzają sprawozdanie z
realizacji IPB, w którym w szczególności wyjaśniają rozbieżności między IBP a jego
realizacją. Sprawozdanie jest dostarczone do biura Szkoły Doktorskiej do 4 października
danego roku w formie pisemnej lub elektronicznej z konta e-mail w domenie SGH lub w
systemie sprawozdania.sgh.waw.pl o ile będzie taka techniczna możliwość.
Sprawozdanie to jest dodatkowym dokumentem, oprócz wymienionych w § 21 ust. 1 pkt
1) Regulaminu Szkoły Doktorskiej.
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8. Rozmowy, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej, są
przeprowadzane ze wszystkimi doktorantami. Na rozmowę może być również zaproszony
promotor. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji.
9. Wynik oceny śródokresowej Komisja sporządza według załącznika do niniejszej
Instrukcji.
DZIEKAN
Szkoła Doktorska
prof. dr hab. Wojciech Pacho
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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