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Informacje do nagłówka

1

Wydział

Wydruki:
zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału 184_06_2017 z dnia 22 czerwca
2017 r.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
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Nazwa studiów trzeciego stopnia

studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

4

Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny,
dyscyplina naukowa

5

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk ekonomicznych,
Dyscyplina/y: nauki o zarządzaniu,
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu
Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje III stopnia – stopień
naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu
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Cele kształcenia

Studia III stopnia służą zdobywaniu zaawansowanej wiedzy w określonej
dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, a w szczególności przygotowują do:
1) samodzielnej, twórczej pracy badawczej indywidualnej i pracy w
zespole,
2) pracy dydaktycznej przez zaznajomienie ich z podstawowymi metodami
nauczania w zakresie wybranej dyscypliny naukowej,
3) uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin naukowych
określonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
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Związek programu kształcenia z misją i
strategią

Studia III stopnia z dyscypliny Nauki o zarządzaniu realizują misję
Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania w zakresie kształcenia, badań naukowych i kształtowania
środowiska gospodarczego w otoczeniu uczelni. Są miejscem i środkiem
kreowania wysokiej jakości edukacji formalnej i nieformalnej, badań
naukowych wspierających gospodarkę Polski i regionu
zachodniopomorskiego oraz upowszechniania nauki i nowoczesnej wiedzy
ekonomicznej w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Umożliwiają kształcenie wysoko-kwalifikowanej kadry menedżerskiej i
analitycznej dla przedsiębiorstw i instytucji, kadry akademickiej i pozwalają
na stosowanie nowoczesnych metod w kształceniu i badaniach
naukowych.
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Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych
według schematu. (Schemat w załączniku). Do podjęcia studiów
doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna
naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach
uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa
komisja rekrutacyjna.
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być
jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia
w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

Załączniki:
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