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ZARZĄDZENIE NR 23 
 

z dnia 17 maja 2013 r. 

 

w sprawie grantów naukowych 

dla nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się granty naukowe stanowiące wsparcie finansowe dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwane 

dalej grantami. 

2. Granty przyznawane są na realizację badań lub prowadzenie działalności 

naukowej ze środków pozadotacyjnych, pozostających w tej części w dyspozycji 

prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. 

3. Warunkiem uzyskania grantu jest wcześniejsze zrealizowanie jednego                               

z następujących szczególnych osiągnięć naukowych: 

1) publikacja artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii; 

2) uczestnictwo w zespole badawczym, który uzyskał dla SGH wysoką kwotę 

finansowania zewnętrznego na swoje projekty w jednym roku kalendarzowym; 

3) pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla SGH                         

w konkursie zewnętrznym; 

4) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego; 

według zasad szczegółowo określonych w § 3-6 niniejszego zarządzenia. 

 



§ 2 

1. Podstawą przyznania grantu jest wniosek nauczyciela akademickiego SGH 

skierowany do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

2. O przyznanie grantu może ubiegać się nauczyciel akademicki, dla którego SGH 

jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 

3. Grant jest bezzwrotny. 

4. Informacja o przyznaniu grantu jest ogłaszana na stronie internetowej SGH. 

5. Obsługą systemu grantów zajmuje się Dział Nauki. 

 

§ 3 

1. Przez publikację w czasopiśmie najwyższej kategorii rozumie się publikację 

artykułu w czasopiśmie z listy JCR (lista A wykazu Ministerstwa Nauki                             

i Szkolnictwa Wyższego), także w czasopismach wydawanych w Polsce                    

(np. Ekonomista, Argumenta Oeconomica). 

2. Warunkiem ubiegania się o grant za publikację jest afiliacja autora w SGH. 

3. Do wniosku o grant za publikację należy dołączyć informację o ukazaniu się 

publikacji. 

4. Wysokość grantu wynosi 4 tys. zł. W przypadku pracy zespołowej, grant dzieli się 

proporcjonalnie do udziału autorów z afiliacją SGH, przy czym minimum łącznej 

afiliacji takich autorów w całości dzieła wynosi 20%, a kwota grantu dla każdego 

autora z SGH wynosi minimum 1 tys. zł. 

 

§ 4 

1. O grant dla zespołu badawczego może ubiegać się zespół złożony w większości                 

z nauczycieli akademickich SGH, który uzyskał dla SGH finansowanie zewnętrzne 

na swoje projekty w jednym roku kalendarzowym w łącznej kwocie co najmniej 

500 tys. zł. 

2. Warunkiem otrzymania grantu jest afiliacja kierownika zespołu w SGH, a także 

rozpoczęcie realizacji projektów. 

3. Do wniosku należy dołączyć informacje o projektach, które są podstawą ubiegania 

się o grant. 



4. Wysokość grantu dla zespołu wynosi 10 tys. zł. Kwotę tę pomiędzy 

poszczególnych członków zespołu dzieli prorektor ds. nauki i współpracy                            

z zagranicą – na wniosek kierownika zespołu badawczego. 

 

§5 

1. O grant może ubiegać się kierownik projektu, który uzyskał dla SGH w konkursie 

zewnętrznym finansowanie dla projektu badawczego realizowanego w SGH. 

2. Do wniosku o przyznanie grantu należy dołączyć informację o planowanych w 

przyszłości zgłoszeniach projektów badawczych w konkursach o finansowanie 

zewnętrzne. 

3. Grant jest niezależny od wsparcia finansowego, o którym mowa w § 4 

zarządzenia. 

4. Wysokość grantu wynosi 2% dofinansowania przyznanego SGH w ramach 

projektu, nie mniej jednak niż 2 tys. zł. 

 

§ 6 

1. O grant na dalszą działalność naukową może ubiegać się nauczyciel akademicki 

SGH, który uzyskał stopień doktora habilitowanego przed ukończeniem 35 roku 

życia lub tytuł profesora przed ukończeniem 45 roku życia. 

2. Wysokość grantu wynosi odpowiednio 15 tys. zł i 30 tys. zł. 

 

§ 7 

O przyznanie grantu mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, którzy wykażą 

szczególne osiągnięcie naukowe uzyskane po dniu 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. 

 

 
  R E K T O R 

   
 

      prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


