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Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął realiza- 
cję programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”  
(IDB), który ściśle wpisuje się w strategiczne działa- 
nia uczelni, ukierunkowane na transformację Uni- 
wersytetu w uczelnię badawczą. Wzrost jakości ba-
dań naukowych i kształcenia, dzięki którym dorów- 
namy najlepszym uniwersytetom krajowym i bardzo  
dobrym uniwersytetom europejskim, wymaga pod-
jęcia konkretnych działań na rzecz wzmocnienia po- 
tencjału badawczego całej wspólnoty uczelni. Z tego  
powodu opracowaliśmy założenia programu, które- 
go beneficjentami będą ci z Państwa, którzy zechcą 
podjąć nowe wyzwania i swoją aktywnością przy-
czynią się do budowania doskonałości badawczej 
Uniwersytetu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa działaniom 
podejmowanym w ramach programu, Uniwersytet 
Śląski będzie systematycznie wzmacniać swoją po- 
zycję uczelni badawczej o międzynarodowym zna- 
czeniu i prestiżu, a także zaznaczy swą obecność 
wszędzie tam, gdzie interdyscyplinarny potencjał 
naukowy UŚ jest potrzebny. Dlatego serdecznie za- 
praszamy do aktywnego korzystania z możliwości,  
jakie oferuje IDB! Zachęcamy do śledzenia na bie- 
żąco informacji na temat programu dostępnych  
w serwisie uczelni pod adresem: www.us.edu.pl/ 
inicjatywadoskonalosci.

Zespół wdrażający program 

Inicjatywa Doskonałości Badawczej UŚ



Priorytetowe 
Obszary Badawcze 
(POB-y) 

Dzisiejszy świat staje przed dużymi wyzwaniami wy- 
nikającymi z rozwoju technologicznego, społeczne-
go i kulturowego. Współczesna nauka podejmuje  
przeróżne tematy: od pionierskich metod leczenia  
po ustalenie czynników kształtujących społeczeń-
stwo, od tworzenia nowych biomateriałów po usta- 
lenie nowoczesnych zasad etyki. Uniwersytet Śląski 
w Katowicach dąży do poszerzania, odkrywania  
i transponowania wiedzy na życie codzienne. By dy- 
wersyfikować i poszerzać tematykę badawczą oraz 
mocniej wpływać na rozwój nauki w kraju i za gra- 
nicą, w obrębie działalności Uniwersytetu Śląskiego 
określono pięć Priorytetowych Obszarów Badaw-
czych (POB), które dotykają zagadnień istotnych dla  
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa XXI wieku.
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POB3 

Zmiany środowiska i klimatu wraz 
z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi

POB5 

Badania fundamentalnych 
właściwości natury  

POB2 

Nowoczesne materiały i technologie 
oraz ich społeczno-kulturowe implikacje

POB4 

Humanistyka dla przyszłości – 
interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji
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POB1 

Harmonijny rozwój człowieka – 
troska o ochronę zdrowia i jakość życia 



Cele Inicjatywy 
Doskonałości 
Badawczej

Cele programu IDB mieszczą się w obrębie 
sześciu obszarów wsparcia:

1 
Badania

2 
Infrastruktura

3 
Rozwój kadry

4 
Młode talenty

5 
Widzialność naukowa

6 
Mobilność
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Badania

Podniesienie jakości badań 
prowadzonych na Uniwersytecie 
Śląskim poprzez: 

finansowanie przełomowych 
projektów badawczych 

tzw. szybką ścieżkę 
finansowania badań

finansowanie działalności 
centrów badawczych 

współpracę naukową z uczel-
niami partnerskimi zrzeszonymi 
w sojuszu Transform4Europe 
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 Infra-
struktura

Poprawa jakości prowadzenia 
działalności naukowo-badawczej 
w szczególności w ramach  
Priorytetowych Obszarów  
Badawczych, dzięki:

zakupowi nowej aparatury 

doposażeniu istniejącej 
aparatury badawczo- 
-dydaktyczno-artystycznej 
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Rozwój 
kadry

Poprawa warunków rozwoju 
zawodowego pracowników 
Uniwersytetu Śląskiego poprzez:

udostępnienie 1500 licencji 
Grammarly w ramach wsparcia 
procesu publikacyjnego  
i komunikacji międzynarodowej

nowa polityka kadrowa 
uczelni, kładącą nacisk na 
doskonałość naukową

warsztaty i szkolenia 
umożliwiające podniesienie 
i zdobycie nowych kompetencji 
zawodowych
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Młode 
talenty

Opieka nad talentami oraz włączenie 
studentów i doktorantów w proces 
naukowo-badawczy poprzez:

rozwój Szkoły Doktorskiej

inicjatywę Młodzi dla UŚ – rozwój 
wspólnotowości w ramach uczelni

inicjatywę Młodzi dla Nauki – 
prowadzenie badań przez 
najmłodszych członków naszej 
wspólnoty

wsparcie działań naukowo-
-badawczych dla doktorantów

utworzenie stypendium 
projakościowego dla najlepszych 
doktorantów 
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Widzialność
naukowa

Widzialność naukowa uczelni 
publicznej opiera się na: 
− jakości publikacji naukowych
− współpracy naukowej
− współpracy z otoczeniem 

gospodarczym 
− aktywności naukowej 

(konferencje, panele eksperckie)

Wsparcie procesu publikacyjnego, 
w tym dofinansowanie publikacji 
Open Access jest realizowane  
w ramach IDB.
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Mobilność

Wspieramy naszych naukowców 
w nawiązywaniu i rozszerzaniu 
współpracy naukowej z wiodącymi 
jednostkami badawczymi na 
świecie zapewniając: 

finansowanie staży naukowych 

wsparcie w zakładaniu 
międzynarodowych zespołów 
badawczych  

wsparcie wyjazdów 
na konferencje naukowe
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Schemat organizacyjny 

Komitet Sterujący 

Zespół wdrażający 

Dział Nauki 

Biura ewaluacji i obsługi instytutów
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Zespoły robocze

Dział Jakości 
i Analiz 
Strategicznych 
(monitorowanie 

wskaźników) 

Specjaliści / 
Jednostki UŚ 
(doradztwo) 

Eksperci 
—
Rada Naukowa 
(ciała opiniodawczo-

-doradcze)
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Kontakt 

Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji
Dział Nauki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
III piętro, p. 89
tel. +48 502 681 653
e-mail: inicjatywadoskonalosci@us.edu.pl

Więcej informacji na temat programu 
i aktywnych konkursów na:
www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
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