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Konkurs  na zadania badawcze finansowane w ramach 

subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które realizowane 

będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium 

Gospodarki Światowej  

w roku 2021 
 
 
 
 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad 

podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2021 r., ogłaszam  konkurs na 
zadania badawcze finansowane w ramach ww.  subwencji, które realizowane będą przez 

uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej 
 
 
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będą zadania 
badawcze obejmujące realizację badań naukowych i czynności z nimi związanych, prowadzonych 
przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów 
obejmuje lata 2020-2021, a których wyniki będą wykorzystane w pracy doktorskiej, 
 
Wniosek powinien zawierać: 

1. Tytuł zadania badawczego, opis jego związku z tematyką rozprawy doktorskiej 
(tytuł/tematyka rozprawy doktorskiej) i reprezentowaną dyscypliną naukową (proszę o 
wskazanie dyscypliny, w której mieścić się będzie rozprawa doktorska).  

2. Krótki opis zadania badawczego (cel badawczy i jego uzasadnienie, teza/hipotezy badawcze, 
proponowane metody badawcze oraz spodziewane rezultaty badań). 

3. Krótki opis sposobu upowszechnienia wyników badań (np. publikacja artykułu w czasopiśmie 
punktowanym, wystąpienie na konferencji naukowej krajowej lub międzynarodowej wraz z 
publikacją referatu w materiałach pokonferencyjnych, itd.) 

4. Harmonogram badań oraz informację o  planowanych kosztach z uwzględnieniem ich 
następujących rodzajów: 
• koszty wynagrodzeń z pochodnymi (prace pomocnicze, recenzje) 
• usługi obce (np. zamówione badania ankietowe) 
• delegacje (w tym delegacje związane z wyjazdami na konferencje naukowe) 
• zakup aparatury  
• zakup literatury 
• koszty publikacji. 

5. Opinię opiekuna naukowego/promotora dotyczącą:  
- zasadności zadania badawczego, proponowanego sposobu jego realizacji i wykorzystania 
wyników w projektowanej rozprawie doktorskiej 
- dorobku naukowego doktoranta. 

6. Informację o  dotychczasowym dorobku wnioskodawcy, uwzględniającą: 
• wykaz publikacji autora wniosku 
• przygotowane i złożone wnioski o granty finansowane przez instytucje zewnętrzną  
• uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych o zasięgu 

ogólnokrajowym/międzynarodowym (tytuły konferencji, daty, tytuły wystąpień) 
 
 



 
 
 
Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów: 

 
Lp.  

1. Ocena zadania badawczego - łącznie do 50 punktów: 

 
 A. Ocena formalna  

- Czy zadanie badawcze ma charakter naukowy?  

- Czy zadanie badawcze mieści się  w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości?  

- Czy wniosek został przygotowany w sposób umożliwiający jego rzetelną ocenę? 
 

B. Ocena zadania badawczego – max. 50 pkt. 
1. Ocena  poziomu  naukowego zadania badawczego – max. 30 pkt. 

     - bardzo dobry, po zakończeniu wyniki badań mają szansę na publikację w wydawnictwach/czasopismach 

głównego nurtu dla danej dziedziny, znajdujących się w bazie JCR – 30 pkt; 

     - dobry, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w wydawnictwach/ czasopismach 

specjalistycznych-  20 pkt; 

     - przeciętny, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w wydawnictwach/ czasopismach o 

zasięgu lokalnym – 10 pkt.; 

     - bardzo słaby, małe szanse na publikację wyników – 0 pkt. 

2.  Ocena charakteru zadania badawczego oraz wpływu jego realizacji na rozwój dyscypliny naukowej – max 

15 pkt.  

     a. Charakter zadania badawczego: 

    - nowatorski – 7,5 pkt. 

    - zawierający elementy nowatorskie – 5 pkt. 

    - pozbawiony elementów nowatorskich – 0 pkt. 

    b. Wpływ realizacji zadania badawczego na rozwój dyscypliny naukowej: 

    - o istotnym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej – 7,5 pkt. 

    - o umiarkowanym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej – 5 pkt. 

    - o małym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej – 0 pkt. 

3. Ocena możliwości wykonania zadania badawczego (m.in. terminowość realizacji projektu, zaplecze 

techniczne,  procedury przetargowe, itp.) – max 5 pkt. 

     - bardzo dobra – 5 pkt. 

     - dobra – 3      - słaba – 1 pkt 

     - brak możliwości realizacji projektu – o pkt. 

4. Czy planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań są uzasadnione? 

     - tak 

     - nie 

  
 

2. Dotychczasowy dorobek wnioskodawcy – łącznie do 50 punktów: 

- publikacje autora wniosku  0-25 pkt 

- przygotowane i złożone wnioski o granty finansowane przez instytucje zewnętrzną – 0-15 pkt. 

- uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnokrajowym/ międzynarodowym – 0-10 pkt 

 

 Łącznie uzyskanych punktów 0-100 pkt. 

 
Wnioski należy przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl  
do dnia 15 stycznia 2021 r. 
 

D z i e k a n 
      Kolegium Gospodarki Światowej 
 
 
 
 
 
      (dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH) 


