Regulamin konkursu „Excellence4Students”
na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane
przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

1. Konkurs „Excellence4Students” organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), w którym Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu (zwany dalej UMK), decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.
2. Głównym organizatorem konkursu jest Zespół Evolution of Communication Systems
(EVO), wchodzący w strukturę Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości
„Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)”, które funkcjonuje
w ramach IDUB. Niniejszy konkurs jest także finansowany ze środków IMSErt.
3. Regulamin „Excellence4Students” określa zasady i tryb przyznawania środków
finansowych na realizację studenckich badań naukowych, udział studentów
w konferencjach zagranicznych oraz w konkursach, na podstawie wewnętrznego
konkursu.
4. Przewidziana jest jedna edycja konkursu rocznie, począwszy od roku 2021 do czasu
wygaśnięcia programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów
angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne,
rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów
oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.
6. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych
przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją
(w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii
ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć
na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/
7. Wnioskodawcą w konkursie może być jedna osoba.
8. W jednej edycji konkursu student może złożyć tylko jeden wniosek.
9. Finansowanie w kwocie maksymalnej 5000 złotych, w postaci grantu, zostanie
przyznane wnioskodawcy na podstawie przedłożonego projektu badawczego oraz
kosztorysu.
10. Laureaci, poza otrzymanym finansowaniem, będą również współpracować z Zespołem
EVO w okresie realizacji swoich projektów.
11. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który jest już finansowany w ramach innego
konkursu.
12. Zgłoszenia do konkursu należy przygotować na załączniku nr 1 niniejszego
regulaminu. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy imsert@umk.pl do dnia
31.01.2021.
13. Kompletne zgłoszenie w języku angielskim powinno zawierać:
a) pełne dane osób zgłaszających (imię, nazwisko, data urodzenia, kierunek
i rok studiów, numer telefonu, adres mailowy z systemu USOS);
b) opis planowanych działań – Indywidualny Projekt Badawczy;
c) zgodę Komisji Bioetycznej (jeśli jest ona niezbędna);

d) kosztorys projektu, obejmujący materiały niezbędne do przeprowadzenia
projektu badawczego, koszty wyjazdów i innych wydatków rzeczowych.
14. Przebieg Konkursu:
a) Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym
przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
a. Dyrektor UCD IMSErt – dr hab. Adam Kola, prof. UMK;
b. Kierownik Zespołu EVO – dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK;
c. Członek Rady Naukowej UCD IMSErt i członek Zespołu EVO –
prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński;
d. Członkini Zespołu EVO – dr Marta Sibierska;
e. Przedstawiciel administracji UCD IMSErt – mgr Michał Bomastyk.
b) W
przypadku
wymogów
formalnych
obowiązuje
zasada
ich „spełnienia/niespełnienia”.
c) Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają dalszej ocenie
merytorycznej. Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy
do uzupełnienia zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
d) Na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje skala 0–100 punktów:
a. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę ich wartość merytoryczną
(do 80 punktów), zasadność planowanych wydatków (do 20 punktów).
e) Lista laureatów zostanie ogłoszona 19.02.2021 na stronie internetowej
www.imsert.umk.pl oraz na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości.
Decyzje wraz z kartą oceny, stanowiącej załącznik nr 2, zostaną przesłane drogą
mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
f) Przyznane środki muszą zostać wykorzystane do końca 2021 roku.
g) Rozliczenie grantu musi nastąpić w okresie 01.01.2022–31.03.2022, na podstawie
przygotowanego przez kierownika raportu końcowego, zatwierdzonego przez
Kierownika Zespołu EVO oraz Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum
Doskonałości IMSErt.
15. W celu realizacji wniosku kierownik zobowiązany jest do przestrzegania procedur
zamówień zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zamówień Publicznych.
Natomiast w celu realizacji wyjazdu na konferencję zagraniczną lub konkurs
kierownik zobowiązany jest do uzyskania wszystkich akceptacji zgodnie
z procedurami obowiązującymi na UMK (Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyjazdów
zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu).
16. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ingerowania w budżet przedłożonych
wniosków.
17. Koszty wyjazdu rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków,
zgodnie z procedurami obowiązującymi na UMK do wysokości przyznanej kwoty.
18. Kierownik projektu zobowiązuje się do rozliczenia kosztów wyjazdu zgodnie
z obowiązującymi w UMK przepisami.
19. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały potrzebne do realizacji projektu
naukowego muszą być zakupione zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
oraz warunkami projektu, w ramach którego realizowany jest konkurs.
20. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji wszelkich kwestii
związanych z realizacją projektu badawczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i zgodności z obowiązującym prawem.
21. Wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji.

22. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie. Organizator
każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie
jego nowej wersji na stronie internetowej www.umk.pl/idub/ogłoszenia.
23. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać kontaktując
się za pośrednictwem adresu mailowego imsert@umk.pl.

REGULAMIN ZATWIERDZIŁ
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący Zespołu Koordynującego wdrażającego strategię Uczelni Badawczej
Prof. dr hab. Wojciech Wysota

* niepotrzebne skreślić

