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Załącznik nr 2. 
Opis modelu przeprowadzenia przewodu doktorskiego (PPD), seminarium doktoranckiego (SD)  

oraz Podyplomowego Studium dla Doktorantów (PSD) i seminarium doktoranckiego (SD) 
realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości  

 

Wariant  Forma Czas trwania Adresat Przeznaczenie oferty 
Wysokość  

opłat 

I. 

Przeprowadzenie 
przewodu 

doktorskiego 
(PPD) 

1-2  
semestry 

Oferta skierowana jest do osób, które: 

• przygotowują się - pod kierunkiem 
promotora lub promotora i promotora 
pomocniczego, albo promotora                           
i kopromotora - do otwarcia przewodu 
doktorskiego,  

• mają przygotowaną (przyjętą przez 
promotora lub promotora i promotora 
pomocniczego, albo promotora                                   
i kopromotora) rozprawę doktorską  

• mają rozprawę doktorską w końcowej            
fazie przygotowania (opracowania) 

Współpraca doktoranta z promotorem  
lub promotorem i drugim promotorem  
/ promotorem pomocniczym, albo promotorem  
i kopromotorem ukierunkowana na: 

• zakończenie opracowania                                
rozprawy doktorskiej 

• przygotowanie się do  

− otwarcia przewodu doktorskiego 

− egzaminów doktorskich  

− publicznej  obrony rozprawy doktorskiej 

15 000 zł 

II. 

Seminarium  
doktoranckie  

(SD)  
 

prowadzone  
w trybie  

niestacjonarnym 
przez wybranych 

promotorów 
w ramach  
instytutu  

naukowego 

1-4  
lata 

akademickie 

Oferta skierowana do osób, które: 

• ukończyły studia doktoranckie 
prowadzone przez jednostki naukowe 
(wydziały) innych uczelni w zakresie 
nauk ekonomicznych 

• są doktorantami - uczestnikami 
seminariów doktoranckich 
prowadzonych przez jednostki 
naukowe (wydziały) innych uczelni              
w zakresie nauk ekonomicznych 

• są doktorantami - uczestnikami 
seminariów doktoranckich 
prowadzonych w trybie indywidualnym                                            
w zakresie nauk ekonomicznych 

Współpraca doktoranta z opiekunem naukowym 
(przyszłym promotorem lub promotorem i drugim 
promotorem / promotorem pomocniczym,  
albo promotorem i kopromotorem)  
ukierunkowana na: 

• zakończenie opracowania rozprawy 
doktorskiej  

• przygotowanie się do 

− otwarcia przewodu doktorskiego 

− egzaminów doktorskich 

− publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

2 450 zł  
/ semestr 
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III. 

Etap 1. 
 

Podyplomowe 
Studium  

dla  
Doktorantów 

(PSD) 
 

prowadzone 
w trybie 

niestacjonarnym 

1,5  
roku 

akademickiego 

Oferta skierowana do osób, które: 

• chcą przygotować się do samodzielnej 
pracy naukowej i realizacji projektów            
badawczych w naukach ekonomicznych 

• zamierzają rozpocząć i prowadzić      
pracę naukową, której celem                         
jest uzyskanie stopnia naukowego     
doktora nauk ekonomicznych                            
w dyscyplinie ekonomia 

• zdobycie wiedzy ekonomicznej z przedmiotów 
podstawowych i dodatkowych z zakresu 
dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej 
się do teorii ekonomii, finansów                         
i nauk o zarządzaniu) 

• zapoznanie się z wyzwaniami i problemami 
badawczymi pojawiającymi się w naukach 
ekonomicznych w warunkach turbulencji                 
i dynamicznych zmian zachodzących                    
w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej 

• zapoznanie się z metodologią badań               
oraz ilościowymi i jakościowymi metodami 
badawczymi wykorzystywanymi w badaniach 
naukowych realizowanych w obszarze            
nauk ekonomicznych 

• przygotowanie do samodzielnego 
prowadzenia badań w dziedzinie - nauki 
ekonomiczne, dyscyplina - ekonomia 

3 000 zł  
/ semestr 

Etap 2. 
 

Seminarium 
doktoranckie 

(SD)  
 

prowadzone  
w trybie  

niestacjonarnym 
przez wybranych 

promotorów 
w ramach  
instytutu  

naukowego 

1,5-2,5  
roku  

akademickiego 

Oferta skierowana do osób, które: 

• ukończyły - w etapie 1. - PSD  

• zostały zakwalifikowane przez komisję 
WFiB na seminaria doktoranckie (SD) 

• ukończyły studia doktoranckie                         
prowadzone przez jednostki naukowe 
(wydziały) innych uczelni w zakresie 
nauk ekonomicznych 

• są doktorantami - uczestnikami 
seminariów doktoranckich 
prowadzonych przez jednostki 
naukowe (wydziały) innych uczelni                     
w zakresie nauk ekonomicznych; 

• są doktorantami - uczestnikami 
seminariów doktoranckich 
prowadzonych w trybie indywidualnym 
w zakresie nauk ekonomicznych. 

Współpraca doktoranta z opiekunem naukowym 
(przyszłym promotorem lub promotorem i drugim 
promotorem / promotorem pomocniczym,  
albo promotorem i kopromotorem)  
ukierunkowana na: 

• opracowanie rozprawy doktorskiej  

• przygotowanie się do 

− otwarcia przewodu doktorskiego 

− egzaminów doktorskich 

− publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

2 450 zł  
/ semestr 

 


