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Ogłoszenie o VI konkursie finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL  

w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 
 

 

Ogłaszam VI konkurs na realizację kształcenia zorientowanego projektowo 

odbywającego się w formie projektu PBL (Project-Based Learning). Konkurs jest 

zorganizowany w ramach projektu Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem 

kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo, w związku z udziałem Politechniki 

Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (umowa nr 

08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku). 

Ubieganie się o projekty, ich finansowanie i rozliczanie odbywa się wg zasad określonych 

w Regulaminie finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach 

programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zawartym w Zarządzeniu nr 55/2020 

Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, 

sporządzone w oparciu o Załącznik 1 przedmiotowego zarządzenia, należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres skrzynki e-mailowej Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl  

w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Dalsza procedura obsługi wniosków będzie się odbywać 

za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji, gdzie wydzielono odpowiednią kategorię 

zasobów przeznaczoną do obsługi konkursu. 

Przypomina się, że projekty PBL realizowane w ramach ogłaszanych konkursów  

w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza powinny mieć charakter 

interdyscyplinarny, a w skład każdej grupy projektowej powinni wchodzić studenci 

reprezentujący co najmniej dwa kierunki studiów, ścieżki dyplomowania lub specjalności.  

W realizację projektu dodatkowo mogą być angażowani uczniowie Akademickich Liceów 

Ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Politechnika Śląska, a także 

uczniowie szkół, które zawarły z Politechniką Śląską porozumienie o współpracy. 

Szczególnie promowane będą: 

• projekty z listy tematów PBL zgłoszonych przez Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji, 

realizowane w ramach budowy Studenckiego Centrum Kreatywności przy ul. 

Akademickiej 3 w Gliwicach, 

• projekty z zaangażowaniem uczelni zagranicznych, realizowane w oparciu o umowę 

dwustronną. Dział Współpracy z Zagranicą udzieli wsparcia zainteresowanym 

Wnioskodawcom w poszukiwaniu zagranicznego partnera w ramach zawartych 

porozumień, w szczególności w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie 

Inicjatywa Uniwersytet Europejski. 

W załącznikach zamieszczono listę tematów projektów PBL zgłoszonych przez 

Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji, zasady realizacji projektów PBL oraz wzór umowy  

o realizację wspólnego projektu studenckiego. 
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