
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 336 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 198 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

Regulamin konkursu na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego 

Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej” 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statutu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) 

 

 z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

  

§ 1 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „W kierunku 

medycyny spersonalizowanej”, zwane dalej „Centrum”. 

2. Celem konkursu jest wsparcie naukowców i zespołów spoza Centrum o wyróżniającym się 

potencjale badawczym, których aktywność naukowa wpisuje się w tematykę dotyczącą 

obszarów badań Centrum (opis na stronie https://www.umk.pl/idub/monitoring-i 

ewaluacja/ ). 

3. Konkurs realizowany będzie aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie Centrum. 

4. Projekty realizowane są w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Kierownikiem 

projektu może być jedynie pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, niebędący członkiem żadnego uniwersyteckiego centrum doskonałości ani 

żadnego zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego.   

 

§ 2 

 

1. Zgłoszenia (plik pdf) do kolejnych edycji konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu, należy przesłać na adres topermed@cm.umk.pl,  

w terminie określonym w harmonogramie konkursów zamieszczonym na stronie 

internetowej Centrum oraz programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. 

2. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 25 tysięcy złotych. Środki 

finansowe mogą być wydatkowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, 

znajdującym się w zarządzeniu Nr 239 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin 

organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia 

badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK  

z 2020 r., poz. 392), z wyłączeniem wydatków związanych z remontami pomieszczeń.  

https://www.umk.pl/idub/monitoring-i%20ewaluacja/
https://www.umk.pl/idub/monitoring-i%20ewaluacja/


2 

 

W ogłoszeniu zostanie wskazana maksymalna liczba laureatów, którym zostanie udzielone 

wsparcie.   

3. Dysponentem środków jest dyrektor Centrum. Wydatkowanie środków odbywać się będzie 

za pośrednictwem Sekretariatu Centrum.  

4. Procedura konkursowa:  

1) nadesłane wnioski oceniane będą przez radę naukową Centrum pod względem 

formalnym i merytorycznym. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych nie 

podlegają dalszej ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonują członkowie 

rady naukowej Centrum. Każdy wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów (50 

punktów – wartość naukowa, 50 punktów – związek z tematyka badawczą Centrum); 

2) rada naukowa Centrum w drodze głosowania ustala uzgodnione oceny poszczególnych 

wniosków oraz listę rankingową; 

3) rada naukowa Centrum rozstrzyga konkurs poprzez ustalenie w drodze głosowania listy 

laureatów na podstawie listy rankingowej; 

4) lista laureatów zostanie ogłoszona w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Każdy  

z wnioskodawców zostanie poinformowany o wyniku drogą elektroniczną; 

5) od rozstrzygnięcia rady naukowej Centrum wnioskodawcy przysługuje wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyniku 

procedury konkursowej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga 

uzasadnienia. Rozstrzygnięcie rady naukowej Centrum wydane w wyniku wniesionego 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne. 

5. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres topermed@cm.umk.pl. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 
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