
Procedura nominowania kandydatów z Politechniki Śląskiej do Śląskiej Nagrody Naukowej  

  

Konkurs „Śląska Nagroda Naukowa”  

  

Śląska Nagroda Naukowa, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest w ramach Śląskiego Festiwalu 

Nauki KATOWICE 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. 

  

Nagroda przyznawana jest w sześciu obszarach Śląskiego Festiwalu Nauki:   

1. nauki techniczne,  

2. nauki przyrodnicze, 

3. sztuka, 

4. nauki humanistyczno-społeczne, 

5. nauki ścisłe, 

6. medycyna i nauki o zdrowiu.  

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą przedstawiciele jednostek naukowych 

współorganizujących Śląski Festiwal Nauki powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu.  

  

Szczegółowe informacje o programie zawiera Regulamin Konkursu Śląskiej Nagrody Naukowej.  

  

Procedura wyboru kandydatów do Nagrody  

  

Etap 1:  

Każdy Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego w Politechnice Śląskiej ma prawo zgłosić nie 

więcej niż 3 kandydatów do Nagrody, w tym jednego doktoranta, wskazując odpowiednie obszary 

Śląskiego Festiwalu Nauki. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym. Wraz ze 

zgłoszeniem należy przedstawić uzasadnienie przyjęte przez Koordynatora Priorytetowego Obszaru 

Badawczego  i Koordynatorów podobszarów.   

  

Etap 2:  

Rektorska Komisja ds. Nagród i Programów Projakościowych ocenia złożone wnioski w głosowaniu 

tajnym, w którym każdy z członków Komisji przyznaje punkty w skali od 0 do 5. O pozytywnej 

rekomendacji wniosku decyduje miejsce na liście rankingowej wszystkich wniosków, które uzyskały 

nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów. W wyniku głosowania tworzone są listy rankingowe 

kandydatów osobno dla każdego z obszarów Śląskiego Festiwalu Nauki oraz doktorantów. Na 

posiedzenie Komisji zapraszani są Koordynatorzy Priorytetowych Obszarów Badawczych, które 

zgłosiły kandydatów. 

 

Etap 3: 

Decyzję o wyborze kandydatów do Nagrody podejmuje Rektor, biorąc pod uwagę opinię Komisji.  

https://www.polsl.pl/rn2-bbn/wp-content/uploads/sites/355/2021/04/Regulamin-Slaskiej-Nagrody-Naukowej.pdf
https://www.polsl.pl/rn2-bbn/wp-content/uploads/sites/355/2021/04/Regulamin-Slaskiej-Nagrody-Naukowej.pdf
https://www.polsl.pl/rn2-bbn/wp-content/uploads/sites/355/2021/05/Formularz-zgloszeniowy.docx
https://www.polsl.pl/rn2-bbn/wp-content/uploads/sites/355/2021/05/Formularz-zgloszeniowy.docx


    

Liczbę zgłaszanych kandydatów określa Regulamin Konkursu Śląskiej Nagrody Naukowej.  

  

Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r.  

  

Miejsce składania zgłoszeń: Biuro Badań Naukowych, ul. Akademicka 2A, pok. 42. Zgłoszenia należy 

również przesyłać w formie elektronicznej na adres: RN2@polsl.pl.  

  

Kontakt: Marta Snopkowska – Kierownik Biura Badań Naukowych (tel. 32 400 30 13; e-mail: 

marta.snopkowska@polsl.pl) 


