
1. Czy dotychczas działające EF muszą złożyć stosowne wnioski? 

Tak, wszystkie zainteresowane zespoły badawcze muszą składać wnioski. Aktualnie działające zespoły 
Emerging Fields otrzymały wsparcie na 3 lata i nie jest ono automatycznie przedłużane. Dotychczasowe 
zespoły muszą również startować w konkursie i podlegają procedurze konkursowej. 

 

2. W piśmie i Zarządzeniu Rektora nr 84 z dnia 25 kwietnia jest mowa o EF z dziedziny nauk 
ścisłych i technicznych. Wyklucza to dyscypliny z nauk przyrodniczych. 

Panele dziedzinowe w ramach IDUB zostały określone na wzór paneli w NCN i obejmują one wszystkie 
dziedziny zgodnie z podziałem NCN. Wykaz dziedzin i dyscyplin wchodzących do poszczególnych paneli 
dostępny jest na stronie: 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncnmm 
 
 

3. W regulaminie konkursu (rozdz. 2, par. 2, p.3) jest informacja o konieczności uwzględnienia w 
składzie zespołu co najmniej dwóch doktorantów ze szkół doktorskich Uniwersytetu. Czy 
uwzględnienie w składzie zespołu doktorantów realizujących prace doktorskie w ramach 
Academia Copernicana wypełnia powyższy warunek? Czy w przypadku doktorantów można we 
wniosku podać vacat (bez konkretnej osoby) i uzupełnić po przeprowadzeniu naboru do szkół 
doktorskich? 

Tak, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana spełnia ten warunek. We wniosku 
konieczne jest podanie konkretnych członków zespołu, również doktorantów z imienia i nazwiska - nie 
ma możliwości podania we wniosku vacatu o organizowanie naboru na te miejsca. 

 
4. Za jakie lata ma być wykazywany we wniosku dorobek członków zespołu? 

Dorobek powinien obejmować okres ostatnich 5 lat, od 2017 roku. 

 

5. Czy podawane publikacje zespołu będą oceniane także poprzez miejsca w rankingach 
dziedzinowych (SNIP Scopus, JCR WoS)? Mam nadzieję, że decydujący nie będzie tu sam 
współczynnik wpływu czasopism (jeśli np. wszystkie prace porównywanych zespołów będą z 
Q1).  

Biblioteka Uniwersytecka wykona szczegółową analizę bibliometryczną publikacji podanych w 
złożonych wnioskach. Odeszliśmy od twardych wskaźników impactfactorowych (np. sumarycznego IF 
dla zespołu) na rzecz oceny eksperckiej, która powinna brać pod uwagę różne indeksy bibliometryczne. 
Prosimy też członków Rad na  to, żeby zwracali uwagę na “predatory journals” oceniając dorobek 
zgłaszanego zespołu. 

 

6. Czy w dorobku członków zespołu można umieścić rozdziały w monografiach – regulamin 
podaje monografie i monografie pod redakcją z poziomu II wykazu MEiN. 

Nie, rozdziałów nie należy podawać. Możliwe jest wykazanie wyłącznie artykułów naukowych  w 
czasopismach znajdujących się w Q1 i Q2 według Web of Science oraz monografii i monografii pod 
redakcją z poziomu II wykazu MEiN. 



7. Czy przewidywana ocena zespołów będzie opierała się także na potencjalnym praktycznym 
wykorzystaniu prowadzonych badań? To kryterium (promujące zespoły medyczno-
weterynaryjne) było stosowane w wielu konkursach IDUB obecnej edycji. 

Nie, praktyczne zastosowanie badań nie jest wyróżnionym składnikiem oceny wniosku. 

 

8. Skoro wnioski oceniać będą Rady Dziedzinowe, to czy planowana jest zmiana/modyfikacja ich 
składu?  

Nie jest planowana zamiana składu Rad Dziedzinowych, natomiast przyjęto dwie reguły postępowania: 
- członkowie Rad Dziedzinowych mający afiliację UMK nie będą brali udziału w ocenie wniosków; będę 
wykonywać jedynie działania sprawozdawcze;  

-  w przypadku, gdy oceniany wniosek dyscyplinowo nie jest związany z działalnością członków danej 
Rady Dziedzinowej będą oni powoływali zewnętrznych ekspertów do jego oceny (przygotowane przez 
nich recenzje będą płatne). 

 

9. Czy będzie dostępna edytowalna wersja formularza (załącznik nr 1 jest nieedytowalny i 
napisany po polsku)? 

Wnioski należy składać wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, który zostanie 
udostępniony po rozpoczęciu naboru wniosków, tj. od 16 maja, na stronie IDUB. Wnioski należy składać 
w jęz. angielskim – formularz również będzie w jęz. angielskim. 

 

10. Czy przypisanie artykułu do Q1, bądź O2 należy wykonać na obecny ranking czy może na rok 
ukazania się artykułu? 

Należy podać przynależność czasopisma do danego kwartylu w momencie ukazania się publikacji. 

11. Jakie Research Areas według Web of Science są przypisane do uniwersyteckich centrów 
doskonałości? 

Obszary przypisane do uniwersyteckich centrów doskonałości dostępne są na stronie IDUB w zakładce 
"monitoring i ewaluacja”: 

https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/ 

https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/poby.pdf 

 

12. Pracownicy "do 7 lat po doktoracie" - czy do tego okresu 7 lat wlicza się także przerwy na urlop 
macierzyński i opiekuńczy? 

Chodzi o młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z 
tą ustawą do wskazanych 7 lat po doktoracie nie wlicza się okresów przebywania na urlopie 
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 
rodzicielskim lub wychowawczym. 

13. W przypadku uzyskanych projektów wpisujemy te uzyskane w ciągu pięciu lat czy też te 
realizowane w tym okresie (uzyskane wcześniej), jeśli tylko uzyskane, to czy decyduje data: 
decyzji NCN czy podpisania umowy na realizację. 



W wykazie należy uwzględnić projekty uzyskane, a nie realizowane. Obowiązująca jest data podpisania 
umowy. 

14. Plany wykorzystania wsparcia jakie daje IDUB. Czy w tym przypadku chodzi o środki 
przynależne poszczególnych zespołom, czy o te z konkursów kierowanych do wszystkich 
zespołów NoŻ? Czy też może o oba te źródła bez wyszczególniania? 

Chodzi o środki przynależne zespołom EF. 

15. Gdzie sprawdzić Research Areas według Web of Science? 

Można je sprawdzić na stronie: 

https://incites.help.clarivate.com/Content/Research-Areas/wos-research-areas.htm 

 

16. Czy w oknach formularza, w których podano górny limit liczby znaków liczba dotyczy również 
spacji? 

Tak, do limitu liczą się wszystkie znaki, również spacje. Ale formularz niczego nie ucina. Informuje 
tylko, że tekst jest za długi i trzeba go samemu skrócić. 
 

17. Który ze wskaźników JIF czy JCI w WoS jest decydujący przy ocenie publikacji Q1 i Q2. 

JCI i JIF to dwa różne, uzupełniające się wskaźniki. Podstawowym wskaźnikiem referencyjnym dla 
programu IDUB pozostaje JIF. W konkursie na wybór EF powinien być podawany wskaźnik JIF w WoS z 
roku publikacji artykułu. Tylko w przypadku, gdy czasopismo nie ma JIF można podać wskaźnik JCI. 


