Załącznik nr 1

Zgłoszenie do konkursu
Inicjatywa Doskonałości – Debiuty
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Tytuł projektu badawczego

Dziedzina i dyscyplina, której dotyczy projekt

Obszary badawcze (ang. research areas) z Web of Science, które najlepiej opisują zakres
badawczy osoby składającej wniosek (max. 3), z zaznaczeniem wchodzących w skład obszarów, wg
których następuje ocena Toruńskich Centrów Doskonałości

Pełne dane osoby składającej wniosek:
imię, nazwisko, wydział, jednostka, stanowisko, nr telefonu, adres mailowy,
zadeklarowana w oświadczeniu dyscyplina naukowa,
data urodzenia, data ukończenia studiów, data uzyskania stopnia doktora z podaniem dyscypliny,
data uzyskania stopnia doktora habilitowanego z podaniem dyscypliny,
jeśli dotyczy: daty przebywania na urlopach rodzicielskich, wychowawczych, zdrowotnych

Kategoria konkursowa:
(zaznaczyć właściwe)
--

młodzi naukowcy/młode naukowczynie posiadający/e stopień doktora i będący/e
pracownikami UMK

--

badacze i badaczki, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia

--

kobiety badaczki spełniające wymogi grupy 1) lub 2), które w ostatnich 3 latach urodziły
dziecko/dzieci lub przebywały na urlopach macierzyńskich lub/i wychowawczych

Lista zgłoszeń o granty do agencji wymienionych w pkt. 6 Regulaminu, o które osoba składająca
wniosek wystąpiła w ciągu ostatnich 5 lat z informacją o tytule projektu, nazwie programu, dacie
złożenia oraz agencji oraz adnotacją, na którym etapie weryfikacji wniosku został on odrzucony

Skan podpisanego oświadczenia osoby składającej wniosek wg Załącznika nr 2 do Regulaminu

Kryteria merytoryczne
1) Wykaz maks. 3 najważniejszych publikacji naukowych osoby
składającej wniosek z ostatnich 5 lat, afiliowanych na UMK: zaznaczyć, jeśli
publikacje są notowane w bazie Web of Science oraz Scopus CORE, ERIH+,
Ocena punktowa
jak również te opublikowane w czasopismach, znajdujących się na wykazie
przyznana przez
czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również monografie
eksperta
opublikowane w wydawnictwach o międzynarodowym lub krajowym zasięgu
(0-5-10-15-20)
oraz podać liczbę cytowań (wg tych baz), w przypadku monografii wskazać czy
opublikowane zostały w wydawnictwach o międzynarodowym lub
ogólnokrajowym zasięgu

2) Wykaz do 10 najważniejszych osiągnięć i aktywności naukowych osoby
Ocena punktowa
składającej wniosek z ostatnich 5 lat: w tym uzyskane nagrody, stypendia,
przyznana przez
wystąpienia na prestiżowych konferencjach, udział w projektach badawczych,
eksperta
praca w kołach naukowych, sukcesy studentów i doktorantów, organizowanie
(0-5-10-15)
konferencji, warsztatów, szkół naukowych itp. (maksymalnie 1/2 strony A4)

Ocena punktowa
3) Naukowy opis projektu: cele, nowatorskość, umiejscowienie na tle
przyznana przez
aktualnego stanu badań, ewentualnie interdyscyplinarny i integrujący charakter
eksperta
badań (maksymalnie 1 strona A4)
(0-10-20-30-40)

4) Plan pracy wraz z kosztorysem: lista proponowanych i nazwanych Ocena punktowa
poszczególnych działań badawczych (zgodne z p. 2 Regulaminu) składających się na przyznana przez
projekt wraz z ich opisem, kwotą kosztów poniesionych na realizację każdego z
eksperta
nich i uzasadnieniem planowanych nakładów (maksymalnie 1 strona A4)
(0-5-10-15)

5) Plany rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata: m.in. przygotowanie wniosków Ocena punktowa
grantowych do instytucji zewnętrznych, plany publikacyjne, podjęcie międzynarodowej przyznana przez
współpracy naukowej, wyjazdy zagraniczne, udział w szkoleniach, wnioski o stopnie i
eksperta
tytuły itp. (maksymalnie 1/2 strony A4)
(0-5-10)

………………………………………………..
(podpis osoby składającej wniosek)

Opinia i rekomendacja osoby oceniającej wniosek

Ocena formalno-merytoryczna zgłoszenia
Zgłoszenie wpłynęło
w odpowiednim terminie

TAK/ NIE

Zgłoszenie zawiera
wymagane załączniki

TAK/ NIE

Kryteria formalne

Zgłoszenie spełnia/ nie spełnia1 kryteria formalne
Łączna liczba przyznanych punktów

Kryteria merytoryczne

…………………

1

Należy zaznaczyć właściwe

