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Załącznik 

 do zarządzenia nr 66 

 Rektora UŚ z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW  

W KONKURSIE ŚLĄSKIEJ NAGRODY NAUKOWEJ  

Z UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

W RAMACH ŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI KATOWICE 

 

§ 1 

1. W ramach cyklicznego wydarzenia jakim jest Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, 

organizowany jest konkurs Śląskiej Nagrody Naukowej, zwany dalej konkursem. 

2. Organizatorem  konkursu  jest  Uniwersytet  Śląski  w  Katowicach,  z siedzibą przy 

ul. Bankowej 12, pełniący funkcję Lidera, zwany dalej Uniwersytetem oraz jednostki 

będące współorganizatorami Festiwalu na mocy porozumienia z 19 września 2018 

roku.   

3. Nagroda przyznawana jest naukowcom badaczom i twórcom, którzy w znaczący 

sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia 

artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej.  

4. Nagroda może być przyznana za całokształt  osiągnięć  lub za osiągnięcia uzyskane  

w ciągu  2 lat poprzedzających rok przyznania nagrody. 

5. Każdy ze współorganizatorów wyłania kandydatów do nagrody według własnej, 

wewnętrznie określonej procedury. Procedurę Uniwersytetu przedstawia niniejszy 

dokument.  

 

§ 2 

Osiągnięcia naukowe kandydata z Uniwersytetu należy wskazać w ramach obszarów 

naukowych Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE: 

▪ nauki techniczne; 

▪ nauki przyrodnicze; 

▪ sztuka; 

▪ nauki humanistyczno-społeczne; 

▪ nauki ścisłe; 

▪ medycyna i nauka o zdrowiu. 
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§ 3 

Kryteria wyboru kandydata z Uniwersytetu: 

▪ wybitne publikacje naukowe, 

▪ wyróżnione monografie naukowe, 

▪ znaczące projekty badawcze, 

▪ prestiżowe stypendia badawcze (takie jak np.: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji 

Fulbrighta), 

▪ wynalazek/patent/odkrycie, 

▪ wybitne/wyróżnione dzieło artystyczne, 

▪ innowacyjne metody badań, 

▪ badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia społecznego i/lub na rozwój 

regionu 

 

§ 4 

Etapy wyłaniania kandydatów spośród pracowników Uniwersytetu do Śląskiej Nagrody 

Naukowej: 

1) Kandydaci do Śląskiej Nagrody Naukowej mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać 

zgłoszeni przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza online znajdującego się na 

stronie www.us.edu.pl; 

2) Każda Rada Naukowa Uniwersytetu spośród kandydatów z danego Instytutu wybiera 

max. 1 kandydata, którego przedstawia Radzie Rektorów Seniorów Uniwersytetu; 

3) Rada Rektorów Seniorów Uniwersytetu wybiera 5 kandydatów, których przedstawia 

Kapitule Nagrody; 

4) Kapituła Nagrody wybiera 1 Laureata (z każdej uczelni) podczas głosowania jawnego 

większością głosów.  

 

§ 5 

Etapy wyłaniania kandydatów spośród doktorantów Uniwersytetu do Śląskiej Nagrody 

Naukowej: 

1) Kandydaci do Śląskiej Nagrody Naukowej mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać 

zgłoszeni przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza online znajdującego się na 

stronie www.us.edu.pl; 

2) W drugim etapie Rady Naukowe wybierają jednego lub kilku kandydatów  

i przedstawiają go Dziekanowi Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicach oraz Dziekanowi Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej 

przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

3) Komisja powołana przez Dziekanów Szkół Doktorskich wybiera jednego doktoranta  

i przedstawia go Kapitule Nagrody.  

http://www.us.edu.pl/
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§ 6 

Warunkiem zgłoszenia kandydata  do  nagrody  jest  wyrażenie  przez  niego  zgody  na 

przetwarzanie danych osobowych, celem przeprowadzenia konkursu o przyznanie Śląskiej 

Nagrody Naukowej. Treść klauzuli informacyjnej RODO oraz wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do niniejszej procedury. 

 

 


