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Zgłoszenie indywidualne dla kandydata do Śląskiej Nagrody Naukowej  

Nagroda przyznawana jest 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. Nagroda 

może być przyznana za  całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu  

2 lat poprzedzających rok  przyznania nagrody.  

 

DANE OSOBOWE  

wniosek dotyczący zgłoszenia:  

◻ doktoranta*  

◻ pracownika  

*W przypadku doktoranta do niniejszego wniosku należy dołączyć opinię promotora  

1. Adres e-mail; 

2. Imię; 

3. Nazwisko; 

4. Stopień/tytuł naukowy; 

5. Wydział jednostka/katedra; 

6. Numer telefonu; 

7. Numer ORCID; 

8. Link do profilu w ResearchGate;  

9. Deklarowane dyscypliny naukowe i ich udział procentowy;  

10. Obszary naukowe Festiwalu, w których realizuje Pan/Pani swoje badania.  

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  

wniosek dotyczący zgłoszenia do Śląskiej Nagrody Naukowej:  

◻ za całokształt osiągnięć;  

◻ za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok przyznania 

nagrody;  

11. Opis jednego najważniejszego osiągnięcia naukowego lub artystycznego [maks. 

liczba znaków ze spacjami: 1000];  

12. Trzy najważniejsze publikacje naukowe (autorzy, tytuł, czasopismo/wydawca, 



data  wydania, liczba punktów MEiN, numer DOI);  

13. Trzy znaczące dzieła artystyczne; 

14. Trzy najważniejsze projekty badawcze lub artystyczne, którymi Pani/Pan 

kierował/a; 

15. Udział w prestiżowych stypendiach badawczych lub artystycznych (np.: Fundacji 

Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta); 

16. Realizowane zagraniczne staże naukowe lub artystyczne; 

17. Trzy najważniejsze wynalazki/patenty/odkrycia; 

18. Nawiązanie bądź rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi lub artystycznymi  

z kraju  i zagranicy [maks. liczba znaków ze spacjami: 2000];  

19. Nawiązanie bądź rozwój współpracy z otoczeniem społecznym i/lub 

gospodarczym z  kraju i zagranicy [maks. liczba znaków ze spacjami: 2000];  

20. Wpływ prowadzonych badań na poprawę jakości życia społecznego i/lub na 

rozwój  regionu [maks. liczba znaków ze spacjami: 2000]. 

  

POPULARYZACJA NAUKI  

W przypadku nominacji do Śląskiej Nagrody Naukowej dane wprowadzone  

w kolejnych  punktach zostaną zamieszczone na stronie Śląskiego Festiwalu Nauki 

KATOWICE oraz  wykorzystane w działaniach promocyjno-komunikacyjnych 

związanych ze Śląską Nagrodą  Naukową.  

21. Tematyka badawcza - opis tematyki badawczej w języku polskim  

i  angielskim [w dwóch wersjach językowych: język polski i język angielski; 

maks. liczba znaków ze  spacjami dla każdej wersji językowej: 300];  

22. Słowa kluczowe związane z Pani/Pana działalnością naukową w języku polskim  

i  angielskim [w dwóch wersjach językowych: język polski i język angielski;  

5 słów kluczowych dla  każdej wersji językowej];  

23. Popularnonaukowy opis badań - tekst napisany językiem popularnonaukowym 

powinien zawierać powody, dla których podejmowana tematyka badawcza jest 

istotna z  punktu widzenia naukowego i społecznego, a także najważniejsze 

rezultaty badawcze [w dwóch wersjach językowych: język polski i język angielski; 

maks. liczba znaków ze  spacjami dla każdej wersji językowej: 2000].  

 

 



 


