
Sponsor nagród rzeczowych w Konkursie  

Regulamin Konkursu dla doktorantów przeprowadzanego podcz

Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

1. Celem Konkursu jest dyskusja naukowa nad konspektami rozpraw doktorskich, zgłoszonych do 

zaprezentowania podczas sesji. Dyskusja umożliwi wymianę poglądów między naukowcami zajmującymi 

się problematyką rynku nieruchomości i finansowania rozwoju miast, pozwoli także młodym adeptom 

nauki na nawiązanie relacji mistrz

2. Zgłoszenie do sesji na formularzu 

katarzyna.sobiech@sgh.waw.pl do dnia 

rozpatrywane.  

3. Komitet Organizacyjny Konferencji dokona kwalifikacji zgłoszeń do sesji

zostaną zaproszeni do udziału w sesji w terminie do 30.09.2013r.

4. Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej powinna zawierać następujące elementy:

• Uzasadnienie wyboru tematu

• Teza(y)/hipoteza(y)

• Przedmiot, zakres czasowy i przestrzenny pracy

• Źródła i metody badawcze

• Spodziewane rezultaty i ustalenia badawcze

 

Czas wystąpienia: maksymalnie 15 minut

5. Komisja konkursowa dokona oceny wsz

• spójność prezentowanej koncepcji (m.in. waga problemu naukowego, prawidłowość sformułowania 

tezy/hipotezy i celów pracy, adekwatność wyb

• oryginalność prezentowanego t

• umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej

• aplikacyjność - do 25 punktów

• sztuka prezentacji (w tym dyscyplina

 

6. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsc

rzeczowe. Komisja może zadecydować o innym podziale nagród. Werdykt 

7. Jeśli Doktorant bierze udział w Konferencji, nie ponosi dodatkowych opłat za udział w Sesji Doktoranckiej

(poza opłatą konferencyjną). Udział wyłącznie w Sesji Doktoranckiej to koszt 100zł 

na konto w banku PEKAO SA nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem "KNOP Rynek Nieruchomości 

i imię (Doktorant)". 

onkursu dla doktorantów przeprowadzanego podcz

Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

onkursu jest dyskusja naukowa nad konspektami rozpraw doktorskich, zgłoszonych do 

zaprezentowania podczas sesji. Dyskusja umożliwi wymianę poglądów między naukowcami zajmującymi 

się problematyką rynku nieruchomości i finansowania rozwoju miast, pozwoli także młodym adeptom 

nauki na nawiązanie relacji mistrz-uczeń. 

formularzu dostępnym na stronie konferencji należy przesyłać na adres: 

katarzyna.sobiech@sgh.waw.pl do dnia 12.09.2013r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą 

onferencji dokona kwalifikacji zgłoszeń do sesji

zostaną zaproszeni do udziału w sesji w terminie do 30.09.2013r. 

Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej powinna zawierać następujące elementy:

Uzasadnienie wyboru tematu 

ipoteza(y), cele i problemy badawcze pracy 

Przedmiot, zakres czasowy i przestrzenny pracy 

Źródła i metody badawcze 

Spodziewane rezultaty i ustalenia badawcze. 

maksymalnie 15 minut. Po każdej prezentacji przewidziana jest dyskusja 

Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich wystąpień według następujących kryteriów:

spójność prezentowanej koncepcji (m.in. waga problemu naukowego, prawidłowość sformułowania 

hipotezy i celów pracy, adekwatność wybranych metod badawczych) 

oryginalność prezentowanego tematu rozprawy - do 30 punktów 

umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej i syntetycznego wnioskowania 

do 25 punktów 

sztuka prezentacji (w tym dyscyplina czasowa) - do 15 punktów. 

Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca, którzy otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody 

. Komisja może zadecydować o innym podziale nagród. Werdykt Komisji jest ostateczny. 

Jeśli Doktorant bierze udział w Konferencji, nie ponosi dodatkowych opłat za udział w Sesji Doktoranckiej

(poza opłatą konferencyjną). Udział wyłącznie w Sesji Doktoranckiej to koszt 100zł 

PEKAO SA nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem "KNOP Rynek Nieruchomości 

onkursu dla doktorantów przeprowadzanego podczas Konferencji Jubileuszowej  

Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

onkursu jest dyskusja naukowa nad konspektami rozpraw doktorskich, zgłoszonych do 

zaprezentowania podczas sesji. Dyskusja umożliwi wymianę poglądów między naukowcami zajmującymi 

się problematyką rynku nieruchomości i finansowania rozwoju miast, pozwoli także młodym adeptom 

na stronie konferencji należy przesyłać na adres: 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą 

onferencji dokona kwalifikacji zgłoszeń do sesji. Zaakceptowani Doktoranci 

Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej powinna zawierać następujące elementy: 

. Po każdej prezentacji przewidziana jest dyskusja - do 15 minut. 

ystkich wystąpień według następujących kryteriów: 

spójność prezentowanej koncepcji (m.in. waga problemu naukowego, prawidłowość sformułowania 

ranych metod badawczych) - do 15 punktów 

i syntetycznego wnioskowania - do 15 punktów 

, którzy otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody 

omisji jest ostateczny.  

Jeśli Doktorant bierze udział w Konferencji, nie ponosi dodatkowych opłat za udział w Sesji Doktoranckiej 

(poza opłatą konferencyjną). Udział wyłącznie w Sesji Doktoranckiej to koszt 100zł - płatne do 15.10.2013r. 

PEKAO SA nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem "KNOP Rynek Nieruchomości - Nazwisko 


