Regulamin konkursu
na wybór nowych wyłaniających się pól badawczych - Emerging fields
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

1. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” (IDUB), w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.
2. Celem konkursu jest identyfikacja i wybór 4 wyłaniających się pól badawczych –
Emerging Fields (EF) – 2 w dziedzinie Nauk Humanistycznych, Społecznych
i o Sztuce oraz 2 w dziedzinie Nauk o Życiu, które charakteryzują się wyróżniającą
aktywnością naukową, współpracą międzynarodową oraz przedstawią plan rozwoju
potencjału naukowego na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Nagrodzone w konkursie wyłaniające się pola badawcze otrzymają status Emerging fields
na UMK.
3. Emerging fields to obszary badawcze charakteryzujące się znaczącym potencjałem
naukowym uwidocznionym poprzez publikacje w uznanych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym oraz prestiżowe monografie, w szczególności przygotowywane we
współpracy z uczonymi z renomowanych uczelni zagranicznych, które są dostrzegane na
świecie i adekwatnie cytowane przez innych uczonych. Jednocześnie, emerging fields na
etapie składania wniosku w konkursie IDUB przez UMK nie posiadały jeszcze
wystarczającej liczby publikacji w najlepszych czasopismach indeksowanych w bazie Web
of Science, aby móc utworzyć priorytetowe obszary badawcze. Wyłaniające się pola
badawcze powinny mieć naukowy potencjał i realistyczną perspektywę rozwoju, aby w
perspektywie 6 lat stać się nowymi priorytetowymi obszarami badawczymi.
4. Wybrane w ramach konkursu Emerging fields otrzymają następujące wsparcie w ciągu
3 lat ich funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.:
a) 1 000 000,00 zł – do dyspozycji Kierownika EF, z przeznaczeniem na funkcjonowanie
EF;
b) 600 000,00 zł – do dyspozycji wszystkich EF, z przeznaczeniem na dofinansowanie
publikacji, tj. pokrycia kosztów związanych z: publikacją artykułu w prestiżowych
czasopismach po pozytywnych recenzjach, umieszczeniem artykułu w systemie
publikacji „Open Access”, tłumaczeniem oraz korektą językową, drukiem monografii;
c) możliwość udziału w konkursie na sfinansowanie kosztów utrzymania i/lub rozbudowy
aparatury naukowej dla EF (3 600 000,00 zł do dyspozycji wszystkich EF);
d) możliwość wsparcia innych aktywności zaplanowanych w IDUB, m.in.:
 mobilność doktorantów (staże, szkoły letnie, konferencje międzynarodowe),
 nowe stypendia dla najlepszych kandydatów na doktorantów,

 zwiększenie stypendium dla najlepszych kandydatów,
 szkolenia dla doktorantów,
 mobilność (przyjazdy i wyjazdy) stażystów po doktoracie,
 wymiana profesorów wizytujących.
5. Funkcjonowanie EF będzie podlegało corocznemu monitorowaniu przez Rady Naukowe
Dziedzin Nauki oraz zostanie ocenione całościowo w ostatnim roku funkcjonowania, tj. w
2022 r.
6. Konkurs adresowany jest do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat
wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu
pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie
zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów mogą znajdować
się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie
nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym
interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).
7. W zgłaszanym składzie EF należy wymienić pracowników, stażystów po doktoracie,
doktorantów oraz magistrantów, którzy będą zaangażowani w prace zespołu od 1 stycznia
2020 r.
8. Maksymalna liczba członków zgłaszanego zespołu tworzącego EF wynosi
30 pracowników naukowych, w tym stażystów po doktoracie (liczba doktorantów
i magistrantów jest bez ograniczeń, lecz muszą być oni zaangażowani w pracę badawczą
w okresie działania EF), zaś minimalna liczba członków wynosi 10 pracowników
naukowych.
9. Jeden pracownik UMK może być członkiem wyłącznie jednego zespołu tworzącego EF
i jednocześnie nie może być członkiem żadnego z pięciu Centrów Doskonałości
utworzonych w ramach UB.
10. Każdy zgłaszany zespół wskazuje głównego lidera zespołu, który w przypadku wygrania
konkursu i utworzenia EF będzie kierownikiem EF. W ramach planowanych EF mogą
być wyróżnione niezależne grupy badawcze, związane tematycznie i naukowo z
obszarem działania EF. W przypadku, gdy proponowany EF będzie miał charakter
interdyscyplinarny i zostanie stworzony z kilku mniejszych grup, należy wskazać liderów
każdej z tych grup.
11. Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, należy wysłać terminie do 20.01.2020 r. przy wykorzystaniu
dedykowanego formularza internetowego. Formularz zostanie udostępniony po
ogłoszeniu konkursu na początku stycznia 2020 r. na stronie www.umk.pl/idub .
Kompletne zgłoszenie przygotowane w języku angielskim powinno zawierać:
a) proponowaną nazwę zespołu, imię i nazwisko lidera zespołu, listę członków zespołu
oraz grup badawczych wchodzących w skład zespołu z wyszczególnieniem

stanowiska (pracownik, stażysta po doktoracie, doktorant, magistrant), wskaźników
bibliometrycznych (cytowania, indeks Hirscha wg WoS oraz opcjonalnie wg Scopus
lub Google Scholar, łączną punktację ministerialną za publikacje z ostatnich 5 lat
według aktualnej listy czasopism i wydawnictw punktowanych) oraz roli w zespole,
jeśli jest określona;
b) wskazanie głównego obszaru badawczego, do którego będzie przypisany EF
(dziedzina Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce lub dziedzina Nauk o
Życiu) oraz konkretnych, zawężonych tematycznie, obszarów badawczych
definiujących specyfikę badań prowadzonych w zespole, wybranych z listy tzw.
research areas z Web of Science (min. 2 i maks. 5); w przypadku, gdy choć jedno
research area pokrywa się z tymi, które są przypisane do priorytetowych obszarów
badawczych (POB) lub wyłonionych już EF, należy wyjaśnić w jaki sposób nowy EF
będzie uzupełniał dotychczasowe badania wspierane na UMK w tym obszarze i czy
planowana jest współpraca pomiędzy dwoma EF lub EF i POB;
c) wykaz maks. 10 najważniejszych publikacji naukowych wybranych spośród
wszystkich afiliowanych na UMK publikacji członków zespołu z ostatnich 5 lat (jeśli
w danej dziedzinie jest to możliwe, należy wskazać współczynnik wpływu IF wg bazy
Web of Science oraz liczbę cytowań; zaznaczyć publikacje naukowe znajdujące się w
bazie Scopus, jak również monografie opublikowane w wydawnictwach o
międzynarodowym lub krajowym zasięgu);
d) wykaz maks. 10 najważniejszych osiągnięć naukowych członków zespołu z ostatnich
5 lat, w tym uzyskane nagrody, granty, stypendia itp.;
e) wykaz maks. 10 najważniejszych aktywności naukowych zrealizowanych w ostatnich
5 latach, w szczególności tych we współpracy z partnerami krajowymi i
zagranicznymi (należy podać nazwę instytucji oraz kraj), m.in. zorganizowane
konferencje, warsztaty, szkoły letnie, wspólne projekty badawcze i składane wnioski
grantowe;
f) opis planowanego kierunku rozwoju zespołu naukowego, kadrowego, w zakresie
umiędzynarodowienia badań i starania się o finansowanie zewnętrzne badań
w najbliższych 3 latach oraz długofalowo; opis powinien wyjaśnić znaczenie
proponowanych badań w nauce światowej oraz ich aktualność;
g) plany wykorzystania wsparcia jakie daje Uniwersytet Badawczy oraz propozycje form
wsparcia dla pracowników naukowych UMK, członków EF, w tym nowo
zatrudnianych oraz obcokrajowców, przez administrację uniwersytetu;
h) oświadczenia wszystkich członków zespołu, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (skany);
i) opcjonalnie: listy poparcia dla proponowanego zespołu i jego planów naukowych,
szczególnie w kontekście planowanej współpracy od współpracowników polskich i
zagranicznych (maksymalnie 3).

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż 20 w ramach danej dziedziny,
decydujące znaczenie we wstępnej ocenie merytorycznej złożonych wniosków będą
miały: zakres współpracy międzynarodowej zespołów opisany w ust. 11 lit. e) oraz
jakość czasopism i wydawnictw o międzynarodowym zasięgu wskazanych w ust. 11 lit.
c).
13. Przebieg konkursu:
a) nadesłane zgłoszenia oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez
odpowiednie Rady Naukowe Dziedzin Nauki (RNDN);
b) w przypadku wymogu formalnego obowiązuje zasada „spełnia/nie spełnia”, natomiast
na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje skala od 0 do 100 punktów;
c) zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają dalszej ocenie
merytorycznej; dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość wezwania
wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 24 godzin;
d) RNDN wskazuje maksymalnie dwóch (w ramach dziedzin) laureatów, którzy
w postępowaniu konkursowym otrzymali najlepsze wyniki;
e) lista wyłonionych Emerging Fields zostanie ogłoszona na stronie www.umk.pl/idub
najpóźniej do dnia 10.02.2020 r. Laureaci zostaną także poinformowani drogą
mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie zespołu do konkursu.
14. Uwagi końcowe:
a) od decyzji RNDN możliwe jest odwołanie w formie pisemnej w ciągu 5 dni od
ogłoszenia wyników na adres ef@umk.pl; odwołanie musi być poparte konkretnymi
argumentami, które mogłyby przekonać RNDN do zmiany postanowienia;
b) decyzja RNDN po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna;
c) organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie; wszelkie zmiany
zostaną podane do wiadomości pracowników UMK;
d) pytania dotyczące projektu można kierować na adres: ef@umk.pl.
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