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POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja Komitetu

Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowa-
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre-
su zarządzania oraz jej twórców.

Cele Komitetu:

 � Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych nauk, 
władz Akademii i  innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania;

 � Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i  ludzi tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu;

 � Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne 
i praktyków;

 � Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania;
 � Internacjonalizacja działalności Komitetu.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne 
Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną 
w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia 
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struk-
tura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, 
lecz także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami 
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:

 � ponad 90 studiów podyplomowych,
 � 2 programy MBA,
 � Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 � Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych 
i kilkanaście organizacji studenckich.

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów 
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów eko-
nomicznych w Czechach czy na Węgrzech, przez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak 
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współ-
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com-
munity of European Management Schools and International Companies (CEMS), 
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach 
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów 
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezulta-
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro-
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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OGŁASZA XI KONKURS NA PRACE NAUKOWE

w czterech kategoriach
� prace doktorskie,
� prace habilitacyjne,
� opracowania monograficzne,
� podręczniki.

W konkursie mogą brać udział prace indywidualne lub zespołowe autorów pol‑
skich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, za‑
kończone lub opublikowane w latach 2012–2013.

Komisja przyznaje nagrody i wyróżnienia w czterech wyżej wymienionych ka‑
tegoriach.

Do udziału w konkursie dopuszcza się pracę doktorską uznaną za wyróżniającą 
przez jednostkę organizacyjną nadającą stopień naukowy. W przypadku prac dok‑
torskich i habilitacyjnych do wniosku powinny być załączone wszystkie recenzje wy‑
magane w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz wyciąg z protokołu dotyczącego 
głosowania rady wydziału nad nadaniem stopnia naukowego. W konkursie mogą 
brać udział autorzy, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne o nadanie 
stopnia naukowego zostało całkowicie zakończone.

Dla monografii i podręczników zgłoszonych do Konkursu wymagana jest jedna 
rekomendacja członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN lub recenzja 
opublikowana w czasopiśmie naukowym.

Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2014 r.
Prace należy przesyłać na adres:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
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