
Regulamin konkursu na finansowanie ze środków subwencji MNiSW na utrzymanie 
i rozwój potencjału badawczego zadań badawczych obejmujących realizację badań 
naukowych i czynności z nimi związanych oraz działań w zakresie upowszechniania, 

promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych prowadzonych przez uczestników 
studiów doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

  

Postanowienia ogólne 

1. Dziekan ogłasza konkurs na badania wśród uczestników studiów doktoranckich Kolegium 
Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie. 

2. Konkurs obejmuje finasowanie zadań badawczych, których wyniki będą wykorzystane w pracy 
doktorskiej oraz działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania 
osiągnięć naukowych doktorantów KAE, zwanych dalej „działaniami upowszechniającymi”. 

3. Do konkursu może przystąpić uczestnik, którego tok studiów obejmuje okres, na jaki 
zaplanowano wykonanie zadania badawczego/działania upowszechniające. 

4. Przez działania upowszechniające rozumie się: aktywne uczestnictwo w konferencjach w kraju 
i za granicą; wydanie/tłumaczenie publikacji; przygotowywanie konferencji przez KAE. 

5. Kandydaci składają wniosek na konkurs na formularzu określonym przez Dziekana.  
6. Na wniosku składanym przez uczestników studiów doktoranckich niezbędna jest opinia 

promotora lub opiekuna naukowego.  
7. Kandydaci składają wnioski w Biurze Kolegium za pośrednictwem sekretariatów jednostek oraz 

przesyłają je w wersji elektronicznej (skan) na adres: kae@sgh.waw.pl w nieprzekraczalnym 
terminie podanym w ogłoszeniu konkursu.  

8. Wnioski ocenia komisja konkursowa.  
9. Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech członków. Członkowie komisji konkursowej 

powoływani są przez Dziekana KAE.   
10. Z kierownikiem zadania badawczego podpisywane jest porozumienie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34 z dnia 26 czerwca 2019. 

 

Przebieg i zasady konkursu  

1. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji złożonych wniosków, biorąc pod uwagę 
następujące kryteria:   
1) zbieżność tematu badawczego ze specjalnościami naukowymi Kolegium, 
2) zbieżność tematu badawczego z pracami naukowymi/publikacjami aplikanta,  
3) dotychczasowy dorobek aplikanta, zwłaszcza publikacyjny i konferencyjny,  
4) nowatorski charakter badań z punktu widzenia teoretycznego oraz zastosowań 

praktycznych, 
5) znaczenie dla nauki/praktyki, 
6) planowane efekty naukowe/praktyczne.  

2. Na podstawie tych kryteriów komisja przygotowuje wykaz planowanych do realizacji zadań 
badawczych Kolegium uwzględniający tematy spośród zgłoszonych wniosków.  

3. Komisja konkursowa przedstawia Dziekanowi propozycję podziału środków.  
4. Na badanie nie może zostać przyznana kwota wyższa niż wnioskowana.  
5. Dziekan Kolegium zatwierdza ostateczny podział środków, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach Dziekan może zmienić wysokość subwencji na poszczególne badania.  
6. Po przyznaniu subwencji na poszczególne badania o przyznanych środkach informowany jest 

kierownik badania oraz promotor/opiekun naukowy i kierownik studiów doktoranckich.  


