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Dziekan 

Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.  

 

Uczestnicy studiów doktoranckich 

Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora nr 21 z dnia 18 marca 2020 roku - Zasady podziału, wydatkowania 

i rozliczania środków  na prowadzenie działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłaszam 

konkurs na prowadzenie badań naukowych i czynności z nimi związanych dla uczestników studiów doktoranckich.  

Wniosek o subwencję badawczą, którego wzór przesyłam w załączniku, proszę przesyłać w wersji elektronicznej do 

p. Marcina Jakubiaka marcin.jakubiak@sgh.waw.pl do dnia 23 kwietnia 2020 roku (czwartek). Wersję papierową 

uzupełnioną o wymagane podpisy można dostarczyć w terminie późniejszym do Biura Kolegium.  

 

Zgodnie z nowym Zarządzeniem o środki wnioskować mogą wyłącznie uczestnicy studiów doktoranckich KZiF, 

których tok studiów obejmuje okres, na jaki zaplanowano wykonanie zadania badawczego, a wyniki tego zadania 

będą wykorzystane w pracy doktorskiej. Wniosek musi być zaakceptowany przez promotora/opiekuna naukowego 

(może być akceptacja mailowa). Z uczestnikiem studiów doktoranckich, któremu przyznano środki na realizację 

zadania badawczego, podpisywane jest porozumienie (przesyłam je w załączniku). 

 

Raport z wynikami badań naukowych powinien być złożony w terminie do 30.11.2020 r., a dokumenty finansowe 

powinny być złożone w Kwesturze w terminie do 31.12.2020 r. Pozytywnie zrecenzowane (przez recenzenta spoza 

SGH) i komisyjnie odebrane prace będą deponowane w Cyfrowym Otwartym Repozytorium SGH (COR SGH).  

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad, podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji badawczej udziela p. 

Marcin Jakubiak, tel. (22) 564 73 24, marcin.jakubiak@sgh.waw.pl. Dodatkowe informacje nt. subwencji badawczej 

na 2020 rok znajdują się na stronie Kolegium.   

 

                                                                                                                                     Z poważaniem, 

                                                                                                     

 

 

 

 

Do wiadomości: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Kierownik Studiów Doktoranckich KZiF 

Do wiadomości: prof. dr hab. Wojciech Pacho, Dziekan Szkoły Doktorskiej, Koordynator Stacjonarnych Studiów Doktoranckich KZiF 
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