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PISMO WG ROZDZIELNIKA NR RN/2/2018
PROREKTORA DS. NAUKI I ROZWOJU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie programów projakościowych
W dniu 16 lipca 2018 r. ukazały się zarządzenia rektora w sprawie wielu nowych
programów projakościowych mających na celu wspieranie działalności naukowej
pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Śląskiej. Termin składania wniosków
w niektórych z nich upływa z dniem 30 października.
Poniżej przedstawiam krótki opis poszczególnych konkursów. Szczegółowe informacje –
treści zarządzeń w sprawie konkursów – znajdują się w Monitorze Politechniki Śląskiej
dostępnym na stronie prawo.polsl.pl w zakładce Programy projakościowe. W zakładce tej
zdefiniowane są również priorytetowe specjalizacje Politechniki Śląskiej, wybrane na
podstawie analizy potencjału Uczelni oraz deklaracji złożonych przez jednostki.
Uprzejmie proszę o jak najszersze rozpropagowanie tej informacji, a także bieżące
śledzenie podanej wyżej strony internetowej.
1. Konkurs projakościowy na stypendia będące wsparciem dla rozpoczęcia działalności
naukowej w nowym obszarze badawczym w ramach priorytetowych specjalizacji
Politechniki Śląskiej
 konkurs dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowym obszarze
badawczym, nie związanym z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz
nie finansowanej ze źródeł zewnętrznych,
 konkurs adresowany jest do pracowników oraz doktorantów Politechniki Śląskiej,
którzy nie ukończyli 30 roku życia,
 zgłoszona do konkursu działalność badawcza powinna mieścić się w ramach
priorytetowych specjalizacji Politechniki Śląskiej,
 stypendia przyznawane są w wysokości do 12 000 zł.
Konkurs odbywa się raz w roku, na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 października
w Biurze Badań Naukowych (RN2). Do wniosku należy załączyć m.in. opinię naukową oraz
harmonogram i budżet wykorzystania przyznanych środków.
2. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje we współpracy z wiodącymi,
zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 konkurs dotyczy publikacji wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r., we
współpracy z wiodącymi, zagranicznymi ośrodkami naukowymi (przez publikacje
wydane rozumie się również te, które nie ukazały się jeszcze drukiem, lecz którym
został już nadany numer DOI),






konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki
Śląskiej,
przez wiodące ośrodki naukowe rozumie się te, które w dniu złożenia wniosku
notowane są na pierwszych 100 miejscach głównych list, w co najmniej jednym
z rankingów ARWU, THE, QS,
liczą się wyłącznie publikacje, którym w aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu
wykazie MNiSW przyznano min. 40 punktów,
stypendia przyznawane są wyłącznie wiodącemu autorowi spośród autorów
z Politechniki Śląskiej, w wysokości zależnej od jego roli wśród wszystkich autorów
publikacji:
o 3 000 zł w przypadku pierwszego (głównego) lub korespondencyjnego autora,
o 2 000 zł w przypadku drugiego lub trzeciego autora.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Badań Naukowych (RN2) w sposób ciągły, począwszy od
dnia 1 września 2018 r.
3. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje w głównych wydaniach czasopism
Nature i Science
 konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki
Śląskiej, legitymujących się publikacjami w czasopismach Nature i Science, wydanymi
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. (przez publikacje rozumie się również te, które nie
ukazały się jeszcze drukiem, lecz którym został już nadany numer DOI),
 stypendia przyznawane są wyłącznie wiodącemu autorowi spośród autorów
z Politechniki Śląskiej, w wysokości zależnej od jego roli wśród wszystkich autorów
publikacji, tj.:
o 15 000 zł w przypadku pierwszego (głównego) lub korespondencyjnego autora,
o 10 000 zł w przypadku drugiego autora,
o 5 000 zł w przypadku trzeciego autora,
o 2 000 zł w przypadku czwartego lub piątego autora.
Wnioski przyjmowane są w Biurze Badań Naukowych (RN2) w sposób ciągły.
4. Konkurs projakościowy na stypendia w celu odbycia staży naukowych w wiodących
zagranicznych ośrodkach naukowych
 konkurs projakościowy na stypendia, których celem jest wsparcie co najmniej
3-miesięcznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach, które w dniu
złożenia wniosku notowane są na pierwszych 100 miejscach głównych list, w co
najmniej jednym z rankingów ARWU, THE, QS,
 konkurs adresowany jest do pracowników oraz doktorantów Politechniki Śląskiej,
 stypendia przyznawane są w wysokości do:
o 27 000 zł w przypadku stażu w Europie,
o 30 000 zł w przypadku stażu poza Europą.
Konkurs odbywa się raz w roku, na podstawie wniosków złożonych w Biurze Badań Naukowych
(RN2) do dnia 30 października. Do wniosku należy załączyć program stażu potwierdzony przez
instytucję zapraszającą.

5. Konkurs projakościowy na dofinansowanie z własnego funduszu stypendialnego badań
o charakterze przełomowym
 konkurs projakościowy na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, nie
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, stawiających odważne hipotezy badawcze
odmienne od aktualnych trendów w danym obszarze, w przypadku potwierdzenia
których Politechnika Śląska mogłaby stać się liderem nowego kierunku badań,
 konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy
mogą wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z zespołem złożonym z pracowników,
doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej,
 zgłoszona do konkursu działalność badawcza powinna się mieścić w zakresie
priorytetowych specjalizacji Politechniki Śląskiej,
 stypendia przyznawane są w wysokości do 35 000 zł. Udział w niniejszym konkursie nie
wyklucza możliwości udziału w innych konkursach o charakterze projakościowym, za
wyjątkiem konkursu na rozpoczęcie działalności badawczej.
Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych w Biurze Badań Naukowych (RN2) do
dnia 30 października. Do wniosku należy załączyć opinię naukową dotyczącą charakteru badań
oraz protokół z głosowania rady jednostki.
6. Konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie
spółek typu spin-off i spin-out
 konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie
spółek spin-off i spin-out, dotyczącej komercjalizacji wyników badań naukowych
w priorytetowych specjalizacjach Politechniki Śląskiej,
 konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów Politechniki
Śląskiej,
 stypendia przyznawane są w wysokości 12 000 zł, wypłacanych w dwóch równych
transzach:
o pierwsza transza wypłacana jest w okresie do 30 dni po wydaniu decyzji
o przyznaniu stypendium,
o druga transza wypłacana jest w okresie do 30 dni po przedstawieniu wyciągu z KRS
potwierdzającego powołanie spółki. Wpis do KRS powinien nastąpić nie później niż
do 30 września 2019 r.,
 komisja przy ocenie wniosków uwzględnia m.in.:
o opis prac badawczych podlegających planowanej komercjalizacji (maksymalnie 1
strona A4),
o opis rynku, na jakim spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą
(maksymalnie 1 strona A4),
o opinię ekspertów Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
o dotychczasowy dorobek osoby wnioskującej, potwierdzony wybranymi
udzielonymi patentami, udziałem w realizacji grantów i prac naukowo-badawczych
oraz aktywności gospodarczej (maksymalnie 1 strona A4).
Wnioski przyjmowane są w Centrum Innowacji i Technologii Politechniki Śląskiej (RJO5)
w terminie do 30 marca 2019 r. Zachęca się do złożenia wniosków w terminie do
30 października 2018 r.

7. Konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów spoza Unii Europejskiej
 konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów spoza Unii
Europejskiej, rozpoczynających studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim
2018/2019,
 warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie szkoły średniej z notą plasującą
kandydata w gronie 20% absolwentów danego rocznika szkoły, w klasach o zbliżonym
profilu, potwierdzone pisemnie w języku polskim lub języku angielskim przez dyrektora
szkoły i złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia,
 stypendium przyznawane jest w ramach własnego funduszu stypendialnego,
w wysokości 15 000 zł.
Wnioski przyjmowane są w Dziale Współpracy z Zagranicą (RN3) do 30 października
w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz do 15 marca
w przypadku studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim. Do wniosku należy
załączyć: opinię wydaną przez wybranego nauczyciela, przygotowaną w języku polskim lub
angielskim, potwierdzenie ukończenia szkoły średniej, dokumenty potwierdzające sukcesy
w działalności naukowej, sportowej i organizacyjnej.
Informuję także, że dostępny jest szereg innych programów projakościowych,
uruchomionych wcześniej, które zostały wymienione poniżej.
1. Konkurs projakościowy na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub
udzielone patenty
 konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki
Śląskiej legitymujących się wydanymi wysoko punktowanymi publikacjami lub
udzielonymi patentami (przez publikacje rozumie się również te, które nie ukazały się
jeszcze drukiem, lecz którym został już nadany numer DOI),
 granty przyznawane są w wysokości:
o 8 000 zł I stopnia,
o 5 000 zł II stopnia,
 w ramach grantu możliwe jest finansowanie lub dofinansowanie m.in. wyjazdów na
międzynarodowe konferencje, zgłoszeń patentowych, staży naukowych, wydanie
publikacji, zakup aparatury naukowej lub materiałów naukowych.
Wnioski przyjmowane są w Biurze Badań Naukowych (RN2) do dnia 30 listopada.
2. Program projakościowy dotyczący korekty językowej publikacji wysoko punktowanych
lub zgłoszeń patentowych
 program adresowany jest do pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki
Śląskiej,
 program umożliwia sfinansowanie korekty językowej publikacji w języku angielskim,
zgłaszanych do czasopism naukowych indeksowanych w bazie JCR, dla których
w aktualnym wykazie MNiSW przyznano min. 35 pkt. oraz korekty językowej zgłoszeń
patentowych do ochrony międzynarodowej.
Wniosek wraz kopią publikacji lub zgłoszenia patentowego należy przekazać drogą
elektroniczną na adres proofreading@polsl.pl. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

3. Konkurs projakościowy dotyczący podniesienia zdolności uzyskiwania projektów
międzynarodowych
 w ramach konkursu przyznawane są granty na przygotowanie projektu w ramach
programów:
o Horyzont 2020 granty ERC,
o pozostałe projekty w programie Horyzont 2020,
o Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
o Era – Net,
o KIC,
o Współpracy polsko – norweskiej,
o Erasmus+ KA2 lub KA3,
o inne realizowane w konsorcjach międzynarodowych,
 projekty w ramach programów powinny spełniać łącznie następujące warunki:
o planowana wartość dotacji dla Politechniki Śląskiej w ramach projektu przekracza
kwotę 200 000 zł,
o projekt realizowany jest wspólnie z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.
Wniosek przyjmowane są w Centrum Zarządzania Projektami (CZP), nie wcześniej niż cztery
miesiące przed terminem zakończenia konkursu.
4. Program dotyczący wspierania zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP
 program zapewnia twórcom  pracownikom, doktorantom i studentom  pomoc
w zredagowaniu i złożeniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku do Urzędu
Patentowego RP w celu ochrony patentowej,
 w ramach programu pokrywane są koszty związane ze złożeniem dokumentacji
zgłoszeniowej wynalazku do Urzędu Patentowego RP w celu ochrony patentowej, do
której opis merytoryczny został zgłoszony przez twórców w Biurze Rzecznika
Patentowego (RR6). Wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do udziału
Politechniki Śląskiej w prawach majątkowych.
Wnioski przyjmowane są w Biurze Rzecznika Patentowego (RR6) w sposób ciągły.
5. Rektorskie granty habilitacyjne
 granty przyznawane są corocznie w wysokości 15 000 zł,
 o grant może ubiegać się nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora,
dla którego Politechnika Śląska jest podstawowym miejscem pracy i który wykazuje się
istotną aktywnością naukową,
 grant obejmuje następujące elementy:
o obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w okresie realizacji RGH
o nie więcej niż 120 godzin dydaktycznych,
o pokrycie kosztów wydania monografii,
o pokrycie kosztów wydania artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie JCR,
o pokrycie kosztów co najmniej dwutygodniowych wyjazdów na zagraniczne staże
naukowe realizowane na zaproszenie.

Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych w Biurze Badań Naukowych (RN2) do
dnia 30 czerwca.
Konkurs na 2018 r. został rozstrzygnięty.
6. Rektorskie granty profesorskie
 granty przyznawane są corocznie w wysokości 20 000 zł,
 o grant może ubiegać się nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub uprawnienia równoważne, dla którego Politechnika Śląska jest
podstawowym miejscem pracy i który wykazuje się istotną aktywnością naukową oraz
jest promotorem co najmniej jednego otwartego lub zakończonego przewodu
doktorskiego,
 grant obejmuje następujące elementy:
o obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w okresie realizacji RGP
o nie więcej niż 120 godzin dydaktycznych,
o pokrycie kosztów wydania monografii,
o pokrycie kosztów wydania artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie JCR,
o pokrycie kosztów co najmniej dwutygodniowych wyjazdów na zagraniczne staże
naukowe realizowane na zaproszenie.
Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych w Biurze Badań Naukowych (RN2) do
dnia 30 czerwca.
Konkurs na 2018 r. został rozstrzygnięty.
7. Istnieje ponadto możliwość ubiegania się o rezygnację z naliczania kosztów pośrednich
ogólnouczelnianych od wydatków związanych z finansowaniem wyjazdów na zagraniczne
staże naukowe w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (BK) oraz dotacji
na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
(BKM).
8. Od 29 listopada 2017 r. wprowadzone zostały ułatwienia procedur związanych
z organizacją wydarzeń naukowych.
Zachęcam do składania wniosków.
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