Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49 Rektora UŚ z dnia 20 kwietnia 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU
„LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ”
(tekst jednolity)
§1
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Lider Umiędzynarodowienia UŚ”, zwanego
dalej „konkursem”.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o – rozumie się przez to:
1) UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2) samodzielny pracownik naukowy – pracownik naukowy posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny (w dniu ogłoszenia
konkursu);
3) młodszy pracownik naukowy – nauczyciel akademicki nie posiadający co najmniej
stopnia naukowego doktora habilitowanego lub równoważnego (w dniu ogłoszenia
konkursu);
4) nauczyciel akademicki – pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny, naukowy,
dyplomowany bibliotekarz oraz dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji
naukowej, pozostający z UŚ w stosunku pracy w dniu ogłoszenia konkursu.
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§3
Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach Lidera Umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym
stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze
międzynarodowym.
Konkurs skierowany jest wyłącznie do nauczycieli akademickich.
W konkursie ocenie podlegają działania prowadzone przez uczestnika w okresie
ostatnich czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia danej edycji konkursu.
Liderem Umiędzynarodowienia UŚ może zostać nauczyciel akademicki, który w szczególności:
1) swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności studentów (wyjazdy
za granicę studentów UŚ oraz przyjazdy na UŚ studentów z zagranicy na studia);
2) swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności nauczycieli akademickich
(wyjazdy i przyjazdy z zagranicy w celach dydaktycznych, badawczych,
szkoleniowych);
3) uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej (opracowywanie wspólnych
programów studiów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk);
4) przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej innymi działaniami.

§4
Patronat nad konkursem obejmuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§5
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1) konkurs dla samodzielnych pracowników naukowych;
2) konkurs dla młodszych pracowników naukowych.

§6
1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu:
1) W ramach konkursu zostanie wyłonionych 2 laureatów; po jednym laureacie w każdej
kategorii wymienionej w § 5.
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach w każdej kategorii.
3) Etap I: zgłoszenie kandydatów do konkursu.
a) zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia
kandydata, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu,
b) formularz zgłoszenia kandydata może zostać wypełniony i złożony przez samego
kandydata lub jego przełożonych, współpracowników, studentów lub inne
osoby,
c) wypełniony formularz należy przekazać drogą elektroniczną do kierownika
Działu Współpracy z Zagranicą, pani Agaty Wójcik, na adres:
agata.wojcik@us.edu.pl oraz w wersji papierowej do Działu Współpracy
z Zagranicą, ul. Bankowa 12, pokój 77, 40-007 Katowice,
d) jeżeli formularz zgłoszenia zostanie wypełniony i złożony przez inną osobę niż
zainteresowany, Dział Współpracy z Zagranicą przekaże nauczycielowi
akademickiemu informację o jego zgłoszeniu do konkursu i poprosi go
o wypełnienie Formularza konkursowego.
4) Etap II: wypełnienie przez kandydatów Formularza konkursowego.
a) aby wziąć udział w II etapie konkursu, kandydat musi wypełnić Formularz
konkursowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu,
b) wypełniony formularz należy przekazać drogą elektroniczną do kierownika
Działu Współpracy z Zagranicą, pani Agaty Wójcik, na adres:
agata.wojcik@us.edu.pl oraz w wersji papierowej do Działu Współpracy
z Zagranicą, ul. Bankowa 12, pokój 77, 40-007 Katowice;
5) formularze konkursowe są dostępne na stronie Działu Współpracy z Zagranicą,
www.dwz.us.edu.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu:
1) wyboru kandydatów nominowanych do tytułu „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ”
dokonuje Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą na podstawie wypełnionych
przez kandydatów Formularzy konkursowych;
2) Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą podejmuje uchwalę i rekomenduje
Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kandydatów do nagrody.
3. Konkurs odbywa się w trybie dwuletnim począwszy od roku 2015. Terminarz konkursu 2017:
1) etap I – zgłoszenie kandydatów do konkursu
na Formularzu zgłoszenia kandydata:
do 15.05;
2) etap II – złożenie przez kandydatów Formularza konkursowego: do 15.06;
3) wyłonienie kandydatów nominowanych do tytułu
przez Senacką Komisję ds. Współpracy z Zagranicą
do 30.06;
4) zatwierdzenie laureatów konkursu przez Rektora UŚ
i ogłoszenie wyników konkursu
do 30.09.
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4. Nagroda:
1) nagrodą w konkursie w obu kategoriach jest nagroda Rektora UŚ za działalność
organizacyjną. Wysokość nagrody będzie równa nagrodzie JM Rektora I stopnia;
2) wartość przyznanych nagród nie obciąża wydziałowych limitów funduszu nagród;
3) laureaci konkursu otrzymują tytuł: „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ” oraz dyplom,
którego kopia zostaje przekazana do akt osobowych pracownika;
4) miejsce i termin wręczenia dyplomu zostaną określone odrębnie.
§ 7 Dodatkowe informacje
1. Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie. Laureat danej edycji konkursu nie może wziąć
udziału w edycji następującej bezpośrednio po otrzymaniu tytułu. Nie wyklucza się udziału
laureata w kolejnych edycjach.
2. Wszelkie kwestie sporne, roszczenia, wątpliwości i inne sprawy problematyczne rozstrzygane
będą przez Senacką Komisję ds. Współpracy z Zagranicą, której ustalenia będą traktowane
jako ostateczne.
3. Informacje zawarte w Formularzu konkursowym podlegają weryfikacji.
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