
„Zasady podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie dla uczestników studiów doktoranckich w 

 Kolegium Zarządzania i Finansów” 

 

1. Na podstawie §4 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Rektora nr 21 z dnia 18 marca 2020 r. 

– Zasady podziału, wydatkowania i rozliczania środków na prowadzenie działalności 

naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Dziekan Kolegium Zarządzania i 

Finansów ogłasza konkurs na finansowanie zadań badawczych obejmujących realizację 

badań naukowych i czynności z nimi związanych prowadzonych w KZiF przez 

uczestników studiów doktoranckich, których tok studiów obejmuje okres, na jaki 

zaplanowano wykonanie zadania badawczego, a których wyniki będą wykorzystane w 

pracy doktorskiej oraz finansowanie działań w zakresie upowszechniania, promowania i 

popularyzowania osiągnięć naukowych uczestników tych studiów.  

2. Kandydaci składają wnioski na konkurs na formularzach określonych przez Dziekana. Na 

wnioskach składanych przez uczestników studiów doktoranckich niezbędna jest 

akceptacja promotora lub opiekuna naukowego. Wnioski ocenia komisja konkursowa. 

Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech członków. Członkowie komisji 

konkursowej powoływani są przez Dziekana spośród członków Komisji ds. Badań 

Naukowych powołanej przez Radę Kolegium.  

 

Przebieg i zasady konkursu. 

Etap pierwszy 

 

1. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji złożonych wniosków, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

− zbieżność tematu badawczego ze specjalnością naukową (planem zadaniowym) 

Kolegium: 

• teoria ekonomii, polityka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej 

• finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, 

ubezpieczenia 

• rachunkowość 

• gospodarka regionalna i lokalna 

• teoria zarządzania, teoria przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność 

biznesu, logistyka, marketing, ekonomia transportu, zarządzanie kapitałem 

ludzkim 

• prawo gospodarcze, partnerstwo publiczno-prywatne, administracja 

gospodarcza 

− zbieżność tematu badawczego z pracami naukowymi/publikacjami aplikanta, 

− dotychczasowy dorobek aplikanta, zwłaszcza publikacyjny, 

− nowatorski charakter badań z punktu widzenia teoretycznego oraz zastosowań 

praktycznych. 

2. Wnioski spełniające wstępne kryteria poddawane są przez komisję dalszej ocenie. 

Komisja dokonuje oceny według systemu parametrycznego.  

 

Etap drugi 

 

1. Po otrzymaniu z Ministerstwa informacji o przyznaniu subwencji, komisja konkursowa 

przedstawia Dziekanowi propozycję podziału środków. 

2. Na badanie nie może zostać przyznana kwota wyższa niż wnioskowana. 

3. Dziekan Kolegium zatwierdza ostateczny podział środków. 



4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może zmienić wysokość subwencji na 

poszczególne badania. 

5. Po przyznaniu subwencji na poszczególne badania o przyznanych środkach informowany 

jest doktorant, promotor/opiekun naukowy oraz kierownik studiów 

doktoranckich/koordynator stacjonarnych studiów doktoranckich. 


