
 

 

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW 

Z AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

DO KONKURSU ŚLĄSKIEJ NAGRODY NAUKOWEJ 

W RAMACH ŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI KATOWICE 

 

 

§ 1 

 

1. Konkurs Śląskiej Nagrody Naukowej, zwany dalej konkursem, organizowany jest jako 

wydarzenie towarzyszące Śląskiemu Festiwalowi Nauki Katowice, zwanemu dalej 

festiwalem.  

2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, na mocy porozumienia z 19 września 2018 roku o 

współpracy w zakresie wspólnej organizacji festiwalu, jest 

współorganizatorem konkursu.  

3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, jako jednostka współorganizująca festiwal, typuje 

do udziału w konkursie maksymalnie pięciu kandydatów spośród pracowników akademickich 

i jednego doktoranta.  

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

w ciągu 2 lat poprzedzających rok przyznania nagrody. 

5. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą reprezentanci wszystkich 

jednostek współorganizujących festiwal.  

6. Laureatem Śląskiej Nagrody Naukowej i wyróżnienia można być tylko raz.  

7. Laureat otrzymuje statuetką oraz nagrodę finansową zgodnie z regulaminem konkursu 

dostępnym na stronie www.asp.katowice.pl w zakładce „Aktualności”.  

 

§ 2  

 

Kryteria wyboru kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej w Akademii Sztuk Pięknych  

w Katowicach:  

- udział w prestiżowych wystawach/ pokazach indywidualnych i/lub zbiorowych,  

- udział w prestiżowych konkursach krajowych i/lub zagranicznych,  

- nagrody /wyróżnienia w prestiżowych konkursach krajowych i/lub zagranicznych, 

- znaczący dorobek artystyczny/projektowy/naukowy,  

- udział/współudział w projektach o istotnym znaczeniu wpływającym na poprawę jakości życia 

społeczności lokalnej,  

- uzyskanie patentu/ wdrożenia/ wzoru przemysłowego,  

- autorstwo / współautorstwo docenionej na rynku wydawniczym monografii z obszaru sztuki  

i projektowania, 

- prestiżowe stypendia naukowo-badawcze.  

 

§ 3 



 

 

Etapy wyłaniania kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej spośród pracowników Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach:  

 

1. Kandydaci do nagrody mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez osoby trzecie 

za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie www.asp.katowice.pl w 

zakładce „Aktualności” 

2. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy Biura Rektora: 

rektorat@asp.katowice.pl do 10 czerwca 2022 roku.  

3. Rektor wraz z Prorektorami podczas spotkania kolegium rektorskiego typuje spośród 

wszystkich zgłoszeń maksymalnie pięciu kandydatów do przedstawienia Kapitule Nagrody.  

4. Kapituła Nagrody, podczas głosowania jawnego, wybiera większością głosów jednego 

laureata z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Nagroda zostanie wręczona podczas 

Śląskiego Festiwalu Nauki. 

 

`§ 4 

 

Etapy wyłaniania kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej spośród doktorantów Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach: 

 

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.asp.katowice.pl w zakładce „Aktualności”. 

2. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy Biura Rektora: 

rektorat@asp.katowice.pl do 10 czerwca 2022 roku.  

3. Rektor wraz z Prorektorami, przy udziale kierownika Środowiskowych Studiów 

Doktoranckich, podczas spotkania kolegium rektorskiego typuje spośród wszystkich zgłoszeń 

jednego kandydata do przedstawienia Kapitule Nagrody.  

4. Kapituła Nagrody typuje minimum jednego laureata spośród wszystkich kandydatów 

zgłoszonych przez jednostki współorganizujące konkurs. Kapituła jest uprawniona do 

przyznania wyróżnień. Nagroda zostanie wręczona podczas Śląskiego Festiwalu Nauki. 

 

§ 5 

 

Szczegóły dotyczące konkursu reguluje Regulamin konkursu Śląskiej Nagrody Naukowej dostępny na 

stronie www.asp.katowice.pl w zakładce „Aktualności”.  
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