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Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ustanawia nową Nagrodę – wyróżnienie dla
uhonorowania najwybitniejszych studentów studiów magisterskich, doceniając ich
wytężoną pracę i osiągnięcia, jak również wskazując pracodawcom najbardziej
utalentowanych absolwentów SGH.
Istotną wartością Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego będzie wybór
wyróżniającej się pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną
z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi.
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
Dziekan Studium Magisterskiego
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Założenia dotyczące przyznawania Nagrody
•

Nagroda Dziekan Studium Magisterskiego SGH w Warszawie przyznawana będzie co roku za wybitne
osiągnięcia w nauce i oryginalną pracę dyplomową.

•

Nagrodę będzie przyznawała Kapituła pod przewodnictwem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

•

Kandydatami do Nagrody będą osoby, które obroniły pracę dyplomową w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie w terminie od 1 października 2019 do 30 września 2020.

•

Nagrodą w konkursie jest kwota 10 tysięcy złotych.

•

Fundatorami nagrody mogą zostać w pierwszej kolejności firmy z Klubu Partnerów SGH.

•

Nagroda będzie wręczana podczas uroczystości graduacji.

•

W uzasadnionej sytuacji Kapituła wraz z Fundatorem może przyznać więcej niż jedną nagrodę.
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Kryteria i sposób wyboru Laureata
•

Kandydatami do Nagrody są absolwenci studiów magisterskich Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, którzy obronili pracę dyplomową we wskazanym terminie.
O Nagrodę może ubiegać się każdy, kto spełni pierwsze kryterium procedury
selekcyjnej*. Ocenie poddawane są wszystkie przedmioty podstawowe
i kierunkowe realizowane w trakcie czterech semestrów studiów.

•

Kandydatem nie mogą być osoby, które powtarzały semestr studiów lub ubiegały
się o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

•

Kandydaci spełniający powyższe kryteria będą proszeni o przedstawienie Kapitule
konkursu swoich prac dyplomowych do 10 października 2020 r.
*
Pierwszy etap

Wyselekcjonowanie 1% najlepszych studentów na podstawie
średniej ocen z przedmiotów podstawowych i kierunkowych
z wyłączeniem lektoratów.

Elementy oceny:
oryginalność
wybranego tematu
aktualność
problemów
badawczych
umiejętność
formułowania
wniosków
faktyczny wkład
do nauki
możliwość
wykorzystania
w praktyce

Drugi etap

Ocena prac dyplomowych przez członków Kapituły
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Skład Kapituły
•

JM Rektor SGH dr hab. P. Wachowiak, prof. SGH– przewodniczący Kapituły

•

Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. D. Niedziółka, prof. SGH

•

Prorektor ds. nauki dr hab. A. Chłoń-Domińczak, prof. SGH

•

Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. K. Kozłowski, prof. SGH

•

Prorektor ds. rozwoju dr hab. R. Sobiecki, prof. SGH

•

Prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. J. Prokop, prof. SGH

•

Kanclerz dr M. Dąbrowski

•

Przedstawiciel firmy Fundatora Nagrody
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DZIĘKUJEMY

Kontakt
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
e-mail: agata.Balcerak@sgh.waw.pl
dsm@sgh.waw.pl
telefon: 22 564 94 83
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