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 Ogłoszenie o VIII konkursie finansowania  Indywidualnych 

Programów Studiów realizowanych w formie PBL 

Ogłaszam VIII konkurs na realizację Indywidualnych Programów Studiów w formie Project Based 

Learning. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum 

Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z098/17-

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

w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego 

Kształcenia opartego o badania i innowacje”, „Regulaminie Indywidualnych Programów Studiów 

realizowanych w formie Project Based Learning w ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum 

Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.  

VIII konkurs odbywa się w ramach środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Innowacji 

na sfinansowanie dwóch dodatkowych edycji projektów PBL. VIII edycja przewiduje realizację 

25 dodatkowych projektów przez studentów I i II stopnia kształcenia. 

Terminy realizacji poszczególnych działań w ramach VIII edycji programu podano w „Harmonogramie 

rekrutacji i realizacji VIII edycji Indywidualnych Programów Studiów realizowanych w formie Project 

Based Learning”. Rekrutacja studentów może rozpocząć się od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 

27.10.2021 roku. Wymagane dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać poprzez PZE 

(https://platforma.polsl.pl/rr/). Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć (pocztą wewnętrzną) 

do biura projektu mieszczącego się w Gliwicach, ul. Stanisława Konarskiego 22B, pok. 607. 

Chciałbym przypomnieć o ważnych kryteriach oceny wniosków związanych ze współpracą 

interdyscyplinarną zarówno pomiędzy pracownikami, jak i studentami Politechniki Śląskiej oraz 

o współpracy międzynarodowej podczas realizacji projektów PBL. Współpraca międzynarodowa 

powinna dotyczyć kooperacji z naukowcami oraz zespołami złożonymi z naukowców i studentów 

z zagranicznych uczelni, jak i jednostek naukowo-badawczych. Wynikiem tej współpracy powinny być 

wysoko punktowane publikacje, których współautorem będzie partner zagraniczny. Szczegółowe 

informacje zostaną przedstawione na e-panelu ogólnouczelnianym 17 listopada 2021 roku. 

Dodatkowo, chciałbym zaznaczyć, że w VIII edycji PBL nie mogą brać udziału studenci poprzednich 

edycji konkursu realizowanych w ramach niniejszego Projektu. Obecnie trwają pracę nad zmianami 

Regulaminu konkursu w tym zakresie.  
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