
 
 

REGULAMIN NAGRODY KOLEGIUM 

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z  ZAKRESU NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

§ 1  
1. Nagrody przyznaje się za indywidualną pracę naukową  obywatela Rzeczypospolitej Polskiej z 

dziedziny nauk przedsiębiorstwie. 

2. Do Nagrody mogą kandydować prace wnoszące nowe wartości teoretyczne i praktyczne do 

dorobku nauk ekonomicznych. w zakresie ekonomii i zarządzania. 

3. Wniosek do Kapituły o przyznanie Nagrody. wraz z uzasadnieniem, może zgłaszać każdy 

pracownik posiadający stopień naukowy lub przedstawiciel praktyki gospodarczej. Do wniosku 

powinna zostać załączona zgoda autora pracy. Do wniosku załącza sic 3 egzemplarze pracy. 
4. Skład osobowy. w tym przewodniczącego  Kapituły Nagrody, zwanej dalej Kapitułą, powołuje 

Rada Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. na okres 
kadencji władz akademickich. 

5. Siedziba Kapituły jest Biuro Kolegium Nauk o Przedsięb iorstwie Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, p. 105, tel. 0 22 564 93 83.  

§ 2  
1. Kapituła przyznaje jedna Nagrody raz na dwa lata, za prace opublikowaną w dwóch latach 

kalendarzowych poprzedzających  rok. w którym Nagroda jest przyznawana.  
2. Nagroda ma charakter niepieniężny. Potwierdzeniem otrzymania Nagrody jest pióro i dyplom. 
3. Wnioski o Nagrodę należy składać do 31 marca roku, w którym przyznawana jest Nagroda. 

Pierwsza Nagroda zostanie przyznana w roku 2007 (za prace opublikowane w latach 2005 -2006).  
4. Kapitula nie rozpatruje prac zbiorowych. 
5. Praca członka Kapituły nie może rozpatrywana. 

§ 3  
1. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Kapituła podejmuje do 15 czerwca roku, w którym 

przyznawana jest Nagroda. Pierwsza Nagroda zostanie przyznana w roku 2007 (za prace 
opublikowane w latach 2005-2006).  

2. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego  
Kapituły. 

3. Głosowanie w sprawie przyznania Nagrody jest tajne. 
4. Kapituła może nie przyznać Nagrody w danej edycji.  
5. Decyzja Kapituły .  jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie ma odwołania. 

§ 4  
1. Komunikat o przyznaniu Nagrody ogłaszany jest w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie oraz na 
stronie internetowej SGH 
2. Kapitula przesyła komunikat również do innych czasopism i dzienników  


