BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2020; poz. 123
ZARZĄDZENIE Nr 64
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych
„Inter disciplinas excellentia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny
UMK z 2019 r., poz. 120)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej
„Uniwersytetem”, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
(IDUB).
§2
1. Celem konkursu jest wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz
wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele
Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja,
interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.
2. Wsparcie dla wyłonionych zespołów badawczych obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do
31 grudnia 2022 r.
3. Pracownicy i doktoranci biorących udział w konkursie nie mogą być jednocześnie członkami
żadnego z wyłaniających się pól badawczych, ani centrów doskonałości.
4. Zgłaszany zespół badawczy musi reprezentować co najmniej 2 dyscypliny naukowe, które
wpisują się w zakres tematyczny nauk humanistycznych, nauk społecznych, sztuki lub nauk
o życiu.
§3
1. Nagrodą w konkursie jest grant naukowy w wysokości:
1) 60 000 zł rocznie dla laureatów konkursu;
2) 30 000 zł rocznie dla finalistów konkursu;
3) 15 000 zł rocznie dla zespołów wyróżnionych.
2. Środki z przyznanego grantu mogą być wydatkowane na: staże naukowe, wyjazdy
badawcze, tłumaczenie publikacji, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy

konsultacyjne, badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, dodatki zadaniowe,
zakup aparatury oraz materiałów.
3. Konkurs adresowany jest do pracowników Uniwersytetu, którzy w okresie ostatnich 3 lat
wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową (m.in. publikacje,
monografie, organizacja konferencji i warsztatów). Wśród zgłaszanych zespołów mogą
znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce organizacyjnej
Uniwersytetu) lub nowe zespoły, których pracownicy planują interdyscyplinarną
współpracę naukową.
4. W zgłaszanym składzie zespołu należy wymienić pracowników, stażystów po doktoracie,
doktorantów oraz magistrantów, którzy będą zaangażowani w prace zespołu. Należy
zaznaczyć osoby, które spełniają definicję młodego naukowca w rozumieniu Ustawy 2.0.
Maksymalna liczba pracowników w zgłaszanym zespole to 3 osoby, a wszystkich członków
- maksymalnie 5 osób. Każdy pracownik Uniwersytetu, stażysta, doktorant czy magistrant
może być członkiem tylko jednego zgłoszonego zespołu. Każdy zespół musi wskazać lidera
zespołu, który będzie głównym dysponentem przyznanych środków. Może nim być młody
naukowiec, jeżeli jego dorobek naukowy i doświadczenie w pracy organizacyjnej wskazują
na wysoką samodzielność naukową i gotowość do kierowania interdyscyplinarnym
zespołem.
§4
1. Zgłoszenia do konkursu należy składać na adres e-mail: interdyscyplinarnosc@umk.pl w
terminie do 1 czerwca 2020 roku.
2. Kompletne zgłoszenie w postaci jednego pliku PDF przygotowanego w języku polskim lub
angielskim na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, powinno
zawierać:
1) proponowaną nazwę zespołu oraz listę członków zespołu z wyszczególnieniem ich
statusu (pracownik, stażysta po doktoracie, doktorant, magistrant), reprezentowanymi
dyscyplinami naukowymi, wskazując, kto jest na dzień składania wniosku młodym
naukowcem w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz kto jest liderem zespołu –
nie więcej niż 1 strona formatu A4;
2) opis planowanego kierunku rozwoju zespołu: naukowego, kadrowego, w zakresie
umiędzynarodowienia badań w najbliższych 3 latach oraz długofalowo, zawierający
wyjaśnienie znaczenia proponowanych badań w nauce światowej oraz ich aktualność nie więcej niż 1 strona A4;
3) wykaz proponowanych działań badawczych wraz z ich krótkim ich opisem - nie więcej
niż 1 strona A4;
4) kosztorys grantu i uzasadnienie planowanych nakładów z rozbiciem na poszczególne
kategorie wydatków - nie więcej niż 1 strona A4;
5) wykaz 10 najważniejszych publikacji, w tym monografii naukowych, wybranych
spośród wszystkich publikacji członków zespołu z ostatnich 3 lat, afiliowanych na
Uniwersytecie ze wskazaniem publikacji które znajdują się na aktualnej liście
czasopism MNiSW;
6) wykaz do 10 najważniejszych aktywności naukowych zrealizowanych w ostatnich 3
latach, w szczególności tych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi
(należy podać nazwę instytucji oraz kraj), w tym zorganizowane konferencje,
warsztaty, szkoły letnie, wspólne projekty badawcze i składane wnioski grantowe - nie
więcej niż 2 strony A4;
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7) opcjonalnie: listy poparcia dla proponowanego zespołu i jego planów naukowych,
szczególnie w kontekście planowanej współpracy, od współpracowników krajowych
lub zagranicznych - nie więcej niż 3;
8) skan podpisanego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych
wnioskodawcy oraz każdego członka zespołu, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§5
1. Wymagane dokumenty przesyła lider zespołu.
2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia oceniane będą przez ekspertów Rad Naukowych Dziedzin Nauki (RNDN),
osobno w dwóch dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce oraz Nauki
o Życiu.
4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych nie podlegają dalszej ocenie
merytorycznej.
5. Eksperci wskazują dla każdej z dziedzin laureatów (co najmniej 4 zespoły), finalistów (co
najmniej 4 zespoły) oraz wyróżnionych (co najmniej 8 zespołów), którzy w postępowaniu
konkursowym otrzymali najlepsze wyniki.
6. Lista wyłonionych interdyscyplinarnych zespołów zostanie ogłoszona na stronie
https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/ najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz
przesłana drogą mailową na adres lidera zespołu.
7. Wraz z decyzją o otrzymaniu lub nieotrzymaniu grantu liderzy wszystkich zgłoszonych
zespołów otrzymują arkusz oceny wniosku, zawierający oceny cząstkowe oraz opcjonalnie
komentarze ekspertów.
8. Do obowiązków lidera nagrodzonego zespołu należy przygotowanie raportu końcowego, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i złożenie go na adres na
adres e-mail: interdyscyplinarnosc@umk.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
§6
1. Od decyzji ekspertów przysługuje w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników konkursu
uzasadnione odwołanie wnoszone na adres e-mail: interdyscyplinarnosc@umk.pl.
2. Decyzja ekspertów wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
§7
1. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: interdyscyplinarnosc@umk.pl.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.
REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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