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REGULAMIN AKADEMII MŁODEGO EKONOMISTY  
DLA OŚRODKA W WARSZAWIE  

w roku szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym semestrze  
roku szkolnego 2019/2020 

I 

Informacje ogólne 

§1 
  

1. Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej dla 
młodzieży w wieku 13-16 lat, uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum 
(w roku szkolnym 2018/2019). 

2. W roku szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 zajęcia 
AME w ośrodku w Warszawie, prowadzone na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
(SGH), współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr 
POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”), 
a ich uczestnicy muszą przestrzegać zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

3. Spotkania AME w ośrodku w Warszawie w ww. okresie realizowane będą przez SGH w oparciu 
o koncepcję, metodykę i rozwiązania organizacyjne dostarczone przez Fundację Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE). 

4. Ideą Akademii Młodego Ekonomisty jest rozwijanie u młodzieży postaw i zachowań 
przedsiębiorczych oraz popularyzacja edukacji ekonomicznej i zachęcanie młodych ludzi do 
zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. 

5. Zajęcia AME odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr to edycja AME, na którą 
składa się cykl sześciu zajęć. 

6. Równolegle do zajęć AME na ternie SGH odbywają się wykłady dla rodziców i opiekunów 
uczestników AME z zakresu wychowania i kształtowania postaw (Krótkie Atrakcyjne Wykłady 
Angażujące (KAWA) – patrz. Regulamin KAWA)  

7. Zajęcia dla młodzieży i wykłady dla rodziców prowadzone są przez nauczycieli akademickich 
oraz uznanych ekspertów. 

8. Maksymalna liczba uczestników jednego semestru AME w ośrodku w Warszawie ogłaszana 
jest każdorazowo przed daną edycją zajęć w komunikacie opublikowanym na stronie 
internetowej SGH, stronie internetowej projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji 
Ekonomicznej SGH” oraz na stronie www.giversity.pl. 

9. Uczestnictwo w zajęciach AME jest nieodpłatne. 

  

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_szczegolowy_KAWA.pdf
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II 

Zasady rekrutacji 

§2 
 

1. Rejestracja na zajęcia AME odbywa się wyłącznie przez internet.  

2. Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w AME, należy wypełnić formularz zgłoszeń dostępny 
na stronie internetowej AME: www.gimversity.pl według zasad i terminów określonych w §4 i §5 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji 
Ekonomicznej SGH”  

3. Terminy zapisów są ruchome. Zapisy na semestr zimowy odbywają się w wyznaczonych dniach 
września, na semestr letni – w wyznaczonych dniach stycznia bądź lutego.  

4. Preferencje w rekrutacji mają laureaci poprzednich edycji AME. Są oni przyjmowani poza 
procedurą opisaną w §4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. 
Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”.  

5. W przypadku rekrutacji na zajęcia AME w semestrze letnim roku szkolnego 2018/2019 oraz 
semestrze zimowym roku szkolnego 2019/2020 przyjęcie dziecka na zajęcia ograniczone jest 
uczestnictwem w poprzednich edycjach AME. (W odniesieniu do §4 ust. 6 pkt. 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” 
możliwość kontynuowania udziału w zajęciach AME w ww. semestrach przysługuje 
50 uczestnikom edycji poprzedzających zgodnie z §4 ust. 6 pkt. 3 projektu „Rewers i Awers. 
Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”). 

 

III 

Zasady uczestnictwa 

§3 
 

1. Podstawowe zasady uczestnictwa w zajęciach AME w ośrodku w Warszawie w roku szkolnym 
2018/2019 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 określa §6 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

§4 
 

1. Osoba zakwalifikowana do AME nabywa status studenta AME.  

2. Każdy student AME otrzymuje indeks i identyfikator.  

3. Student AME zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas każdego 
spotkania.  

4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail Biura AME 
(biuro@gimversity.pl) pisemną prośbę o wydanie duplikatu.  

§5 
 

1. Rodzic powinien towarzyszyć dziecku w drodze na spotkania AME bądź zapewnić dziecku 
opiekę osoby dorosłej.  

2. Organizatorzy AME nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.  
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3. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów nie powinni opuszczać miejsca 
odbywania się zajęć AME.  

§6 
 

1. Każdy rodzic i opiekun studenta AME ma możliwość uczestniczenia w wykładach z zakresu 
wychowania i kształtowania postaw. (patrz. Regulamin KAWA) 

2. Wykłady dla rodziców trwają krócej niż zajęcia dla dzieci, co umożliwia opiekunkom swobodne 
odprowadzenie dziecka do sali, a następnie odebranie po zakończeniu zajęć.  

§7 
 

1. Podczas ostatniego spotkania w semestrze przeprowadzany jest konkurs na najlepszego 
studenta AME. Najlepszy student jest wyłaniany na podstawie testu z zakresu materiału 
zrealizowanego na zajęciach. Nie ma możliwości pisania testu w innym terminie. 

2. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe. Biorą w nim udział wszyscy studenci AME obecni na 
ostatnich zajęciach danej edycji.  

3. Trzy osoby, które uzyskają z testu najwyższą liczbę punktów w danym ośrodku, otrzymają 
wartościową nagrodę rzeczową.  

4. Na okoliczność nie wyłonienia podczas testu najlepszego studenta, przewidziana jest dogrywka 
w formie turnieju z wiedzy ekonomicznej.  

§8 
 

1. Semestr zajęć zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności 
studenta na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć AME 
wstawiona na każdym ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem wpisów są listy obecności 
studentów na zajęciach.  

2. Student obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia semestru.  

3. Student obecny na wszystkich spotkaniach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.  

4. Trzy osoby, które uzyskają z testu końcowego oraz ewentualnej dogrywki najwyższą liczbę 
punktów, otrzymują tytuł laureata edycji. Zdobycie tytułu laureata wiąże się z preferencyjnymi 
warunkami rekrutacji na kolejny semestr zajęć AME, o czym mówi pkt 4. §2. 

IV 

Organizacja spotkań 

§9 
 

1. Zajęcia AME realizowane są w budynku głównym SGH, przy Al. Niepodległości 162, 02-554 
Warszawa. Numer sali, w której się odbywają podawany jest stronie internetowej 
www.gimversity.pl oraz w informacji rozsyłanej mailowo do uczestników przed każdymi 
zajęciami. 

2. Każde spotkanie AME trwa około 90 minut i składa się z wykładu, powiązanych z nim zajęć 
warsztatowych oraz prezentacji wyników prac zespołowych.  

3. Wykład i zajęcia praktyczne odbywają się w tej samej sali.  

4. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 10–15 osób.  

5. Praca każdej grupy wspierana jest przez opiekuna grupy.  

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_szczegolowy_KAWA.pdf
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6. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier flipchartowy, zapewniają Organizatorzy.  

§10 
 

1. Każdy student zobowiązany jest przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.  

2. Przed każdym spotkaniem student zobowiązany jest do podpisania listy obecności dostępnej 
przy punkcie rejestracyjnym.  

3. Podczas rejestracji student otrzymuje pieczęć AME w indeksie.  

4. Student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów 
i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.  

§11 
 

1. Każdy uczestnik AME zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz 
harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej AME www.gimversity.pl oraz 
śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam wszelkich informacji organizacyjnych.  

§12 
 

1. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników, na 
zajęciach AME obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich innych 
urządzeń mobilnych.  

 

V 

Postanowienia końcowe 

§13 

 
1. Wszystkie zagadnienia nie ujęte w powyższym dokumencie regulowane są przez zapisy 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji 
Ekonomicznej SGH”, który pełni rolę dokumentu nadrzędnego w przypadku organizacji 
i przebiegu zajęć AME w ośrodku w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 oraz pierwszym 
semestrze roku szkolnego 2019/2020. 

2. Organizator zajęć AME zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Ekonomicznego 
Uniwersytetu Dziecięcego dla ośrodka w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 oraz 
pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020.  

3. Informacja o ewentualnych zmianach publikowane są na stronie podstronie internetowej 
projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” oraz na stronie 
www.gimversity.pl.  

http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf
http://www.gimversity.pl/files/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Awers_Rewers.pdf

