
Załącznik do Decyzji Dziekana nr 11 

z dnia 27 maja 2015 r. 

 

 

REGULAMIN 

 

trybu konkursowego w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie finansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 

1. O finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych 

mogą ubiegać się młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni w Kolegium Analiz 

Ekonomicznych, doktoranci Kolegium mający otwarte przewody doktorskie i 

współpracujący z określoną jednostką naukowo – dydaktyczną Kolegium, spełniający 

warunki określone w Ustawie, a także pozostali doktoranci po uzyskaniu rekomendacji 

opiekuna naukowego. 

2. Ogłoszenie przekazywane jest do jednostek naukowo – dydaktycznych Kolegium oraz 

koordynatorów studiów doktoranckich prowadzonych w Kolegium cztery tygodnie 

przed upływem terminu składania wniosków.  

3. Osoby uprawnione składają wnioski konkursowe w Biurze Kolegium Analiz 

Ekonomicznych. Wniosek podlega rejestracji po sprawdzeniu jego formalnej strony i 

kompletności. Wnioski składane są na standardowym formularzu: Wzór dla młodych 

naukowców i Wzór dla uczestników studiów doktoranckich, będących załącznikami do 

niniejszego regulaminu. 

4. Wnioski są rozpatrywane przez Kolegium Dziekańskie pełniące funkcję Komisji 

Konkursowej. Merytoryczna ocena wniosków uwzględnia nie tylko jakość projektu 

badawczego, ale także jego znaczenie dla rozwoju specjalizacji naukowej jednostek, w 

których jest realizowana. Na podstawie tej oceny sporządzany jest  ranking zgłoszonych 

wniosków. Komisja podejmuje decyzję o wyborze wniosków, które uzyskają 

dofinansowanie. 

5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, w którym podane 

zostaną imiona i nazwiska wnioskodawców, tytuły ich projektów, proponowana 

wysokość środków finansowych na realizację projektu, lista projektów 



zakwalifikowanych do finansowania oraz lista projektów, które nie uzyskały 

dofinansowania. 

6. Wyniki konkursu są przekazywane nie później niż w terminie do trzech  tygodni po 

terminie składania wniosków do odpowiednich jednostek naukowo – dydaktycznych 

Kolegium oraz do koordynatorów właściwych studiów doktoranckich prowadzonych w 

Kolegium.  

7. Wnioski o finansowanie badań naukowych młodych naukowców i doktorantów 

Kolegium zaakceptowane przez Komisję Konkursową Kolegium Analiz 

Ekonomicznych przekazywane są wraz z innymi dokumentami dotyczącymi 

finansowania badań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w określonych 

prawem terminach. 

8. Odwołania dotyczące stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców  oraz uczestników 

studiów doktoranckich należy kierować do Dziekana Kolegium. Decyzja Dziekana 

Kolegium w sprawie jest ostateczna. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na mocy Decyzji nr 11 Dziekana Kolegium 

Analiz Ekonomicznych. 

 


