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NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

NR 16/10/2021 Z DNIA 28.10.2021 R. 
 

W sprawie: zasad i kryteriów wyróżniania rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu i jakości 
 

Na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1668) oraz Uchwały Senatu AGH nr 19/2021 z dnia 24 marca 2021 w sprawie 
wprowadzenia „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie” 
 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości jednogłośnie podjęła uchwałę 
dotyczącą zasad i kryteriów wyróżniania rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu i jakości. 
 

§ 1 

1. Podstawą do otrzymania wyróżnienia pracy doktorskiej jest uzyskanie 
wszystkich recenzji pozytywnych. 

2. Sformułowanie wniosku o wyróżnienie wraz z uzasadnieniem przez recenzenta 
w przynajmniej jednej recenzji. 

3. Po obronie pracy doktorskiej poparcie wniosku przez promotora(ów) 
i wszystkich recenzentów na posiedzeniu niejawnym Komisji Doktorskiej. 

4. W przypadku doktorantów szkoły doktorskiej lub studiów doktoranckich obrona 
pracy musi nastąpić nie później niż 5 lat od rozpoczęcia kształcenia (okres ten 
może być wydłużony o czas trwania urlopu macierzyńskiego lub z innych 
uzasadnionych przyczyn). 

5. Doktorant uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 (średnia ważona uwzględniająca 
pkt ECTS) w czasie kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach 
doktoranckich. W przypadku kandydata, który ukończył szkołę doktorską lub 
studia doktoranckie w innej dyscyplinie niż nauki o zarządzaniu i jakości, lub 
który ubiega się o nadanie stopnia w trybie eksternistycznym, ocena z egzaminu 
weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK musi być 
wyższa niż 4,5. 

6. Doktorant jest autorem lub współautorem przynajmniej 4 publikacji dotyczących 
tematyki pracy, opublikowanych w czasopismach z bazy JCR. 

7. W wypadku spełnienia powyższych warunków, przyjęcie wniosku o wyróżnienie 
wymaga uzyskania w głosowaniu niejawnym 2/3 głosów „za” Komisji 
Doktorskiej oraz członków Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Wyniki głosowania: 

 
 

Uprawnieni Obecni Oddane 
głosy 

Tak Nie Wstrzymujący 
się 

Nieważny 

12 10 10 10 0 0 0 
 


