Fundusz
noblowski:
o
architekturze z naukowcem z
Auckland
Univeristy
of
Technology
„Znaczenie, dane oraz psyche we współczesnych przestrzeniach”
– to temat otwartego wykładu, który prof. Thomas Mical z
Auckland Univerisity of Technology poprowadzi na Uniwersytecie
Śląskim w piątek (11 grudnia). Cykl zajęć dla studentów
Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej odbywa się w ramach Metropolitalnego
Fundusz Wspierania Nauki. To program wsparcia dla uczelni,
umożliwiający zaproszenie światowej klasy naukowców do
poprowadzenia wykładów dla studentów oraz konsultacji dla
pracowników naukowych, kształcących się w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.

Zagadnienia w zakresie szeroko rozumianego designu i teorii
architektury,
dziedzictwa
architektonicznego
oraz
oddziaływania nauk o kulturze i nowych mediów na procesy
projektowania i realizacji obiektów architektonicznych są
przedmiotem zajęć z prowadzonych przez prof. Thomasem Micalem
dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej.
Naukowiec jest profesorem w Auckland University of Technology,
profesorem nadzwyczajnym w University of Southern Australia,
Rensselaer Polytechnic Institute [USA] oraz Carleton
University w Kanadzie. Jest również laureatem szeregu nagród z
zakresu architektury i urbanistyki.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, zajęcia odbywają
się zdalnie. W trakcie zaplanowanego cyklu aktywności dla

studentów oraz doktorantów kierunków kulturoznawstwa i kultury
mediów, a także architektury, odbędą się również dwa wykłady
otwarte, które transmitowane będą na platformie YouTube.
Piątkowe wydarzenie będzie dostępne tutaj: LINK. W wykładach
może wziąć udział każdy zainteresowany.

Harmonogram otwartych wykładów, współorganizowanych z
katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich
(SARP):

11 grudnia 2020, godz. 13:30 – 15:00 „Znaczenie, dane oraz
psyche we współczesnych przestrzeniach”

18 grudnia 2020, godz. 13:30 – 15:00 „Architektoniczna
inteligencja i zwielokrotnione ekologie”

W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki
Śląskiej z prof. Thomasem Micalem do końca grudnia odbędzie
się prawie 20 wykładów dla studentów oraz prawie 20 spotkań
konsultacyjnych dla pracowników naukowych i doktorantów.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, o którym w skrócie
mówimy „fundusz noblowski”, to program dotacji dla uczelni
wyższych, działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Jego celem jest zaproszenie światowej klasy
naukowców do poprowadzenia zajęć dla studentów w Metropolii, a
co za tym idzie – podnoszenie oferty edukacyjnej uczelni
wyższych w GZM. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania
dofinansowania jest to, aby zaproszony naukowiec reprezentował
uczelnię, która znajduje się w pierwszej 20. światowych
rankingów lub mógł poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, poprzez podnoszenie
atrakcyjności oferty miejscowych uczelni, ma zachęcać młodych
ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej
przyszłości. Budżet funduszu wynosi 8 mln zł na lata
2019-2022. Realizacja programu wpisuje się w działania
strategiczne Metropolii, związane z rozwojem społecznym i
gospodarczym.

