Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana nr 31
z dnia 6 listopada 2017 r.

REGULAMIN
trybu konkursowego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH na finansowanie ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. BMN).
1. O finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych mogą ubiegać: się
młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, doktoranci Kolegium
mający otwarte przewody doktorskie i współpracujący z określoną jednostką naukowo-dydaktyczną
Kolegium, spełniający warunki określone w Ustawie, pozostali doktoranci po uzyskaniu rekomendacji
opiekuna naukowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału:
2.1. doktoranci, którym kończy się planowany okres studiów w roku, na który są przyznawane środki
na prowadzenie badań naukowych,
2.2. doktoranci, którzy otrzymali środki na prowadzenie badań naukowych z innych źródeł przed ogłoszeniem
konkursu,
3. Doktoranci, którzy uzyskają środki z innych źródeł, po przyznaniu środków na BMN, zobowiązani są
do pisemnego poinformowania o tym Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
4. Doktoranci, którzy nie rozliczyli środków przyznanych w roku składania wniosków zobowiązani są
do dołączenia szczegółowego wyjaśnienia.
5. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest w internecie na stronie głównej Kolegium EkonomicznoSpołecznego oraz przekazywane do jednostek naukowo-dydaktycznych Kolegium i uczestników studiów
doktoranckich prowadzonych w Kolegium cztery tygodnie przed upływem terminu zakończenia trybu
konkursowego.
6. Osoby uprawnione składają wnioski konkursowe w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, którego
pracownik po sprawdzeniu formalnej strony i kompletności wniosku (w szczególności warunków
określonych w pkt. 1 i 2) dokonuje jego rejestracji. Wnioski składane są na standardowym formularzu,
którego wzór stanowi Załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz umieszczony jest na stronie
internetowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w zakładce Badania naukowe/BMN.
7. Wnioski osób nie spełniających wymienionych wymagań nie są przyjmowane (i rejestrowane).
8. Dzień po upływie ostatecznego terminu składania, wszystkie przyjęte wnioski przekazywane są
Przewodniczącemu Dziekańskiej Komisji Badań Naukowych KES.
9. Na posiedzeniu lub posiedzeniach Komisji, powołanej Decyzją Dziekana Kolegium EkonomicznoSpołecznego nr 30 z dnia 12.10.2017 r., dokonywana jest merytoryczna ocena zgłoszonych wniosków.
Komisja ustali kryteria merytorycznej oceny nadając im określoną wagę punktową, tak aby możliwe było
utworzenie rankingu zgłoszonych wniosków (od najlepszego merytorycznie do najsłabszego).
9.1. Przewodniczący Komisji gwarantuje anonimowość rozpatrywanych wniosków.
10. Z posiedzenia (posiedzeń) Komisji sporządzany jest protokół, w którym określone są: imiona i nazwiska
wnioskodawców, tytuły ich projektów, kryteria oceny projektów i ich wagi, ostateczna lista projektów
zakwalifikowanych do finansowania, lista projektów nie zakwalifikowanych do finansowania. Protokół
podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji wraz z przewodniczącym.
11. Decyzję w sprawie rozdziału środków przyznanych przez MNiSzW na prowadzenie badań podejmuje
Dziekan Kolegium w oparciu o sporządzony Protokół i złożone planowane kosztorysy zadań badawczych.
12. Dziekan może cofnąć decyzję o przyznaniu środków.
13. O wynikach konkursu informuje Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
14. W kwestiach stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu i rozstrzygania konkursów na prowadzenie
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich, odwołania kierować można do
Dziekana Kolegium. Decyzja Dziekana Kolegium w sprawie jest ostateczna.
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na mocy Decyzji nr 31 z dnia 6.11.2017 r. Dziekana Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego.

