Regulamin
konkursu na priorytetowe zespoły badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu – wizja doskonałości badawczej” w ramach programu pod nazwą „Strategia
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przyznanego Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika na
podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0007/SDU/2018/18 z dnia
19.10.2018r. Jest ściśle związany ze staraniami uniwersytetu o uzyskanie statusu uczelni
badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który zostanie
ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020 roku.
2. Celem konkursu jest wyłonienie priorytetowych zespołów badawczych na UMK, które
charakteryzują się wyróżniającą aktywnością naukową, silną współpracą międzynarodową
oraz przedstawią plan rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat: od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2022 r., w którym otrzymają status priorytetowych zespołów badawczych.
Nagrodą w konkursie będą:
- kwota pieniężna przeznaczona do dyspozycji członków zespołu w terminie do 20 maja
2019r., która powinna być wykorzystana na rozwój, współpracę lub integrację zespołu. Suma
środków dostępnych w konkursie wynosi 75 000 zł;
- wsparcie administracyjne i finansowe swojej działalności w okresie posiadania statusu
zespołu priorytetowego uzyskane ze środków UMK. Suma środków finansowych dostępnych
na rozwój wyniesie 0.5 mln rocznie, z możliwością uzyskania wsparcia administracyjnego (do
1 etatu) dla poszczególnych grup; wysokość wsparcia finansowego uzależniona będzie od
wielkości zespołu;
- możliwość uzyskania obniżonego pensum dydaktycznego dla członków zespołu w
wysokości 210 h rocznie do podziału między wszystkich członków zespołu;
- pierwszeństwo w wyborze tematów zgłaszanych do szkół doktorskich.
Konkurs ma charakter pilotażowy; planowana jest jego cykliczna organizacja. W przypadku
otrzymania przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu statusu uczelni badawczej,
planowane jest zwiększenie wsparcia finansowego i administracyjnego dla zespołów
priorytetowych.
3. Dodatkowym celem konkursu jest identyfikacja priorytetowych obszarów badawczych na
UMK, wytypowanie strategicznych partnerów międzynarodowych i krajowych oraz
opracowanie procedur wsparcia pracowników i zespołów naukowych, w tym obcokrajowców.
4. 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, w
poprzek istniejącej struktury organizacyjnej uniwersytetu).
5. W zgłaszanym składzie zespołu należy wymienić pracowników, stażystów po doktoracie,
doktorantów oraz magistrantów, którzy będą zaangażowani w prace zespołu od 1 stycznia
2020 roku. Maksymalna liczba członków zgłaszanego zespołu to 15 pracowników
naukowych, w tym stażystów po doktoracie (liczba doktorantów i magistrantów bez
ograniczeń, ale muszą być oni zaangażowani w pracę badawczą w dniu 1 marca 2019 roku).
Jeden pracownik UMK może być członkiem wyłącznie jednego zespołu. Każdy zespół
powinien wskazać 1 lidera zespołu, z wyjątkiem zespołów interdyscyplinarnych, w których
jest możliwość wskazania maksimum 3 liderów. Nie jest wymagane, aby wszyscy liderzy byli
samodzielnymi pracownikami UMK, ale ich rola w zespole powinna być określona.
6. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać na adres emailowy: bb@umk.pl w terminie do 28
lutego 2019 r. Kompletne zgłoszenie w postaci jednego pliku/plików pdf
przygotowanego/przygotowanych w języku angielskim (z wyjątkiem ppkt. vi i vii) powinno
zawierać:
(i)
Proponowaną nazwę zespołu oraz listę członków zespołu z wyszczególnieniem
stanowiska (pracownik, stażysta po doktoracie, doktorant, magistrant) oraz roli w
zespole, jeśli jest określona (maksymalnie 1 strona formatu A4);
(ii)
Wykaz 10 najważniejszych publikacji naukowych wybranych spośród wszystkich
publikacji członków zespołu z ostatnich 5 lat, afiliowanych na UMK (jeśli w danej
dziedzinie jest to możliwe, należy wskazać współczynnik wpływu IF wg bazy Web of
Science oraz liczby cytowań; zaznaczyć publikacje naukowe znajdujące się w bazie
Scopus, jak również monografie opublikowane w wydawnictwach o
międzynarodowym lub krajowym zasięgu);
(iii)
Wykaz do 10 najważniejszych osiągnięć naukowych członków zespołu z ostatnich 5
lat, w tym uzyskane nagrody, granty, stypendia itp. (maksymalnie 2 strony A4);
(iv)
Wykaz do 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
(maksymalnie 2 strony A4);
(v)
Opis planowanego kierunku rozwoju zespołu: naukowego, kadrowego, w zakresie
umiędzynarodowienia badań oraz starania się o ich finansowanie zewnętrzne w
najbliższych 3 latach oraz długofalowo; opis powinien wyjaśnić znaczenie
proponowanych badań w nauce światowej oraz ich aktualność (maksymalnie 1 strona
A4);
(vi)
Propozycje form wsparcia dla pracowników naukowych UMK, w tym
nowozatrudnianych oraz obcokrajowców, przez administrację uniwersytetu (od
podpunktów);
(vii)
Oświadczenia wszystkich członków zespołu wg Załącznika nr 2 do niniejszego
Regulaminu (skany).
(viii) Opcjonalnie: listy poparcia dla proponowanego zespołu i jego planów naukowych,
szczególnie w kontekście planowanej współpracy od współpracowników
zagranicznych (maksymalnie 3).

Wymagane dokumenty, według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyła lider
zespołu. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż 30, zakres współpracy
międzynarodowej zespołów opisany w (ppkt. iv) oraz jakość czasopism i wydawnictw o
międzynarodowym zasięgu wskazanych w (ppkt. ii) będą miały decydujące znaczenie we
wstępnej ocenie merytorycznej złożonych wniosków.
7. Przebieg konkursu
(i)
Nadesłane zgłoszenia oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną z
pracowników naukowych polskich i/lub zagranicznych instytucji naukowych pod
względem formalnym i merytorycznym. W przypadku wymogu formalnego
obowiązuje zasada „spełnia / nie spełnia”, natomiast na potrzeby oceny merytorycznej
przyjęta zostaje skala od 0 do 20 punktów. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań
formalnych nie podlegają dalszej ocenie merytorycznej.
(ii)
Komisja wskazuje laureatów (co najmniej 5 i maksymalnie 10 zespołów), którzy w
postępowaniu konkursowym otrzymali najlepsze wyniki.
(iii)
Lista wyłonionych priorytetowych zespołów naukowych zostanie ogłoszona na
stronie www.umk.pl najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r. oraz drogą mailową na
adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie zespołu do konkursu.
8. Uwagi końcowe
(i)
Od decyzji Komisji możliwe jest odwołanie w formie pisemnej w ciągu tygodnia od
ogłoszenia wyników na adres Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK (ul.
Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń). Odwołanie musi być poparte argumentami, które
mogłyby skłonić Komisję do zmiany postanowienia.
(ii)
Decyzja Komisji po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
(iii)
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.
(iv)
Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: bb@umk.pl
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