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REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU PN. „WSPÓŁMYŚLENIE W 

HUMANISTYCE” 

 

dla opiekunów grup studenckich realizujących projekty naukowe lub popularyzujące 

naukę 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. 

Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji mentorów grup projektowych oraz działań   

w ramach grup projektowych w Projekcie  pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. 

Program Zintegrowany”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Kluczowe terminy: 

 

a) Mentor grupy projektowej: pracownik badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny 

Wydziału  Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego współpracujący z grupą studencką; 

b) Grupa projektowa: 5 studentów studiujących na jednym z kierunków Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz opiekun projektowy; 

c) Zajęcia projektowe: comiesięczne spotkania grup projektowych mające na celu zespołową 

pracę nad studencką inicjatywą naukową lub popularyzującą naukę; 

d) Inicjatywa naukowa lub popularyzująca naukę: organizacja konferencji naukowej, 

organizacja konkursu naukowego lub warsztatów mających na celu popularyzację nauki, 

prezentacja projektu badawczo-naukowego lub dydaktycznego (np. podczas festiwalu 

nauki lub dnia otwartego), opracowanie materiałów dydaktycznych lub popularyzujących 

naukę, przygotowanie do publikacji tekstu naukowego przez grupę studentów pod 

kierunkiem opiekuna grupy projektowej. 

 

3. W wyniku konkursu wyłonionych zostanie 15 opiekunów grup projektowych.  

Grupy projektowe rozpoczną swoja pracę 1 października 2022 roku a zakończą 30 czerwca 

2023  roku.  

 

4. Czas trwania działań projektowych: 1 października 2022 – 30 czerwca 2023  roku (9 miesięcy, 

miesięcznie wsparcie mentorskie powinno wynosić 8 godzin). 

 

5. Tematyka studenckich inicjatyw naukowych lub popularyzujących naukę uzależniona powinna 

być od dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opiekun grupy projektowej oraz zainteresowań 
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naukowych członków grupy projektowej. Inicjatywa może mieć charakter naukowy, naukowo-

kulturowy, dydaktyczny, społeczny. Nagrodzone inicjatywy studenckie powinny podnosić 

poziom zaangażowania studentów w życie naukowe, dawać im możliwość rozwoju oraz 

poszerzania kompetencji naukowych, a także być szansą na prezentację prowadzonych przez 

nich badań naukowych. Powinny ponadto nie tylko wzmacniać współpracę badawczą i 

potencjał naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ale również pozwalać 

na budowanie relacji z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym (instytucje kultury, 

instytucje oświatowe, media, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny).  

 

6. Wynagrodzenie dla opiekuna grupy projektowej – każdy pracownik badawczo-dydaktyczny lub 

dydaktyczny prowadzący grupę projektową w ramach Konkursu pn. „Współmyślenie w 

Humanistyce” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 125 zł za godzinę zaangażowania brutto, 

co miesięcznie wynosi 1000 zł. Opiekun będzie  otrzymywał wynagrodzenie przez 9 miesięcy. 
 

7. Zadania opiekuna:  

- wsparcie merytoryczne członków grup projektowych, 

- wsparcie organizacyjne grupy projektowej podlegającej jego opiece, 

- opieka dydaktyczna nad grupą projektową, 

- kontrola jakościowa, monitoring i ewaluacja przebiegu prac grupy projektowej. 

 

 

 

II. Zasady udziału 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są elektronicznie poprzez przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu)  na adres: 

uniwersytetdialogu@us.edu.pl 

Formularz zgłoszeniowy można także złożyć osobiście: Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, 

Katowice, pokój A 3.6. 

2. Kwalifikacja do Konkursu odbywa się w oparciu o listę rankingową stworzoną na podstawie punktacji 

uwzględniającej następujące kryteria: 

1) Ocena proponowanego działania przez jury konkursu  (0-50 pkt) 

2) Prowadzenie koła naukowego (2 pkt za rok akademicki) 

3) Organizacja konferencji studenckich lub doktoranckich (2 pkt za konferencję) 

4) Działania na rzecz popularyzacji nauki przy współudziale studentów (np. festiwale nauki, 

konkursy itp.) (2 pkt za działanie) 

4. Wyboru opiekunów grup projektowych w ramach Konkursu pn. Współmyślenie w Humanistyce 

dokona Komisja w składzie: 

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – pełnomocniczka rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji 

(językoznawstwo) 

dr hab. Anna Kałuża,  prof. UŚ – prodziekan ds. kształcenia i studentów (literaturoznawstwo) 

dr Julia Legomska – koordynatorka merytoryczna projektu Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. 

Program Zintegrowany (nauki o kulturze) 

mailto:uniwersytetdialogu@us.edu.pl
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dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska, prof. UŚ - koordynatorka merytoryczna projektu Jeden Uniwersytet 

- Wiele Możliwości. Program Zintegrowany (literaturoznawstwo) 

dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ  (filozofia) 

dr hab.  Maciej Fic, prof. UŚ (historia) 

dr Marta Ostrowska-Bies (historia sztuki) 

 

6. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej 

według kryteriów określonych w ust. 3 przez więcej niż jedną osobę, stosuje się dodatkowe kryterium 

kwalifikacji tj. rozmowę kwalifikacyjną. 

7. Ocenie formalnej podlegają tylko terminowo i poprawnie wypełnione zgłoszenia.  

8. Rekrutacja prowadzona będzie od 16 maja 2020 r. do 6 czerwca 2020 r.  

9. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana uczestnikom drogą elektroniczną po posiedzeniu 

Komisji, które odbędzie się nie później niż 14 dni po upływie terminu składania wniosków.  

10. Uczestnicy mają wgląd do swoich wyników w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika 

w zgłoszeniu do udziału w Konkursie. 

11. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA MENTORA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 


