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Załącznik do zarządzenia Rektora 
nr 64 z dnia 3 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
NA REALIZACJ Ę PROJEKTÓW BADAWCZYCH  

ZGŁOSZONYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE 
DZIAŁAJ ĄCE W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

§ 1 

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów 

badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady 

przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych 

zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe, zwane dalej SKN, działające  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej SGH lub Uczelnią,  

w ramach organizowanego corocznie w SGH konkursu na najlepszy projekt 

badawczy, zwanego dalej konkursem. 

2. Za projekt badawczy w rozumieniu Regulaminu uznaje się oryginalną pracę 

badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w szczególności w celu: 

1) zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów  

w zakresie zgodnym z profilem nauczania w SGH; 

2) wykorzystania wyników zrealizowanego projektu badawczego w praktyce 

gospodarczej. 

§ 2 

1. O przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach 

konkursu może ubiegać się wyłącznie SKN działający w SGH na podstawie 

zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej. 

2. Wszystkie wnioski oraz dokumenty określone w Regulaminie składa 

przewodniczący SKN lub upoważniony przez niego członek SKN. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie każdej kolejnej edycji konkursu ogłaszane jest przez prorektora 

właściwego ds. badań naukowych. 



2 

2. W celu przystąpienia do konkursu wymaga się od SKN złożenia w Dziale Nauki 

następujących dokumentów w formie pisemnej: 

1) wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego 

w ramach konkursu na najlepszy projekt badawczy, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) kosztorysu projektu badawczego zgłoszonego do konkursu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem  

31 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który przyznawane są 

środki finansowe na realizację projektu badawczego w ramach konkursu.  

W przypadku konkursu na najlepszy projekt badawczy w roku kalendarzowym 2018 

termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ulega przesunięciu na dzień  

15 stycznia 2019 r. 

§ 4 

1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, podlegają ocenie formalnej i ocenie 

merytorycznej. Oceny wniosków dokonuje się raz w roku. 

2. Oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada Naukowa, o której 

mowa w § 9. 

§ 5 

1. Oceny formalnej dokonuje się po wpłynięciu wniosków, które zostały złożone  

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2. Ocena formalna ma na celu weryfikację, czy dany wniosek spełnia wymagania 

formalne określone w Zasadach oceny wniosków o przyznanie środków 

finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu na najlepszy 

projekt badawczy, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych Rada Naukowa odrzuca wniosek (jeżeli 

braki te są nieusuwalne) albo wzywa SKN do jego uzupełnienia w terminie 3 dni 

roboczych. W przypadku, gdy SKN nie uzupełni wniosku w terminie określonym  

w zdaniu poprzedzającym, Rada Naukowa odrzuca wniosek. 

§ 6 

1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione 

pod względem formalnym. 
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2. W trakcie oceny wniosków przez Radę Naukową przyjmuje się następujące zasady: 

1) kosztorys zgłoszonego do konkursu projektu badawczego nie podlega 

zmianom; 

2) procentowa waga kryteriów oceny indywidualnej wniosków oraz charakter tych 

ocen dla poszczególnych edycji konkursu określają zasady, o których mowa  

w § 5 ust. 2; 

3) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi 

punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową; 

4) podstawą decyzji Rady Naukowej o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza 

i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania danego projektu 

badawczego, w zestawieniu z innymi projektami badawczymi ocenianymi  

w konkursie; 

5) oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Radę Naukową 

liście rankingowej; 

6) wniosek, któremu zgodnie z opinią Rady Naukowej przyznana zostanie ocena 

punktowa równa 0 (zero) w którymkolwiek z kryteriów podlegających ocenie, nie 

będzie uwzględniany na liście rankingowej. 

3. Rada Naukowa ustala klasyfikację ocenionych projektów badawczych w formie 

wstępnej listy rankingowej i publikuje wstępne wyniki konkursu w ciągu 14 dni od 

dnia upływu terminu na złożenie dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

Opublikowane wstępne wyniki konkursu zawierają wyłącznie nazwy projektów, 

które otrzymały finansowanie. 

4. Wstępne wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji podjętych przez Radę 

Naukową udostępniane są przez Dział Nauki na prośbę SKN, będącego 

wnioskodawcą ocenionego projektu. 

§ 7 

1. SKN będący wnioskodawcą ocenianego projektu ma prawo złożyć pisemne 

odwołanie od wstępnych wyników konkursu do Działu Nauki w terminie 5 dni 

roboczych od dnia publikacji wstępnej listy rankingowej. 

2. Odwołanie rozpatruje Rada Naukowa, która zbiera się niezwłocznie po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1, w celu rozpatrzenia wszystkich wniesionych 

odwołań. 

3. Pozytywne rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, zostanie uwzględnione 

w wynikach konkursu na ostatecznej liście rankingowej. 
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4. Wyniki konkursu uznaje się za ostateczne po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. 

5. Pełne wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji podjętych przez Radę 

Naukową zostaną opublikowane niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, 

a jeżeli odwołania nie zostały wniesione – niezwłocznie po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 1. 

§ 8 

1. Prorektor właściwy ds. badań naukowych, na podstawie oceny merytorycznej 

przedstawionej przez Radę Naukową, przyznaje środki finansowe na realizację 

projektów badawczych w następującej wysokości: 

1) 15 000 zł – na projekt, który uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną spośród 

projektów ocenianych w ramach danej edycji konkursu; 

2) 10 000 zł – na projekt, który uzyskał drugą ocenę merytoryczną spośród 

projektów ocenianych w ramach danej edycji konkursu; 

3) 5 000 zł – na projekt, który uzyskał trzecią ocenę merytoryczną spośród 

projektów ocenianych w ramach danej edycji konkursu. 

2. Środki finansowe na realizację projektu badawczego przyznawane są na okres roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym SKN wnioskuje o ich przyznanie. 

3. Środki finansowe przyznane na realizację projektu badawczego nie wliczają się do 

puli środków przyznawanych na działalność prowadzoną przez organizacje 

studenckie w ramach Funduszu Ruchu Studenckiego. 

4. SKN wykorzystuje przyznane środki finansowe na realizację projektów badawczych 

zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, i harmonogramem ujętym 

we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1. 

§ 9 

1. W skład Rady Naukowej wchodzi sześciu członków, w tym: 

1) prorektor właściwy ds. badań naukowych, jako przewodniczący; 

2) prorektor właściwy ds. studenckich; 

3) dwóch nauczycieli akademickich SGH, będących pracownikami naukowymi lub 

naukowo-dydaktycznymi, wskazanych przez prorektora, o którym mowa  

w pkt 1; 

4) dwóch studentów wskazanych przez Prezydium Samorządu Studentów SGH. 

2. W przypadku odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Rady 

Naukowej wskazanego przez odpowiedni organ określony w ust. 1, organ ten 

dokonuje niezwłocznie wskazania w jego miejsce nowego przedstawiciela. 
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3. Rada Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy jej składu. 

§ 10 

1. SKN, po zakończeniu realizacji projektu badawczego zobowiązane jest przedstawić 

Radzie Naukowej sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków 

finansowych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do 

Regulaminu. Sprawozdanie należy złożyć w Dziale Nauki w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia projektu badawczego. 

2. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 1, SKN 

traci możliwość ubiegania się o przyznanie środków finansowych na realizację 

projektu badawczego w kolejnej edycji konkursu. 

3. W razie stwierdzenia wykorzystania przyznanych środków finansowych niezgodnie 

z ich przeznaczeniem lub w przypadku niezłożenia sprawozdania na wezwanie 

przewodniczącego Rady Naukowej, przyznane SKN środki podlegają zwrotowi. 


