
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 122 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 63 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin konkursu „CRUSH - badania nad pandemią Covid-19 realizowane przez 

przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych” 
 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 120) 

 

 

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

 

§ 1 

 

Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej 

„Uniwersytetem”, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

(IDUB). 

 

§ 2 

 

1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat pandemii wywołanej przez koronawirusa 

SARS-CoV-2 i jej skutków z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

W szczególności konkurs ma na celu podjęcie wyzwań – społecznych, edukacyjnych, 

psychologicznych i ekonomicznych – spowodowanych pandemią. 

2. Dofinansowaniem w konkursie mogą być objęte projekty w zakresie: 

1) innowacji społecznych: opracowanie i przetestowanie rozwiązań problemów 

społecznych wynikających z pojawienia się pandemii Covid-19; 

2) badań społecznych i humanistycznych nad wybranymi aspektami pandemii Covid-19. 

3. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy oraz doktoranci i studenci 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno 

wnioski indywidualne, jak i zespołowe. Projekty konkursowe mogą zakładać współpracę  

z reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego, takimi jak przedsiębiorstwa, 

instytucje i organizacje pozarządowe. 

4. Czas trwania projektu nie może przekraczać 12 miesięcy, a jego realizację należy rozpocząć 

najpóźniej 30 dni po podpisaniu umowy. Wyniki przeprowadzonych badań musza zostać 

powszechnie udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu. 
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§ 3 

 

1. Całkowity budżet konkursu wynosi 200.000,00 zł i pochodzi ze środków budżetu IDUB na 

wspieranie międzynarodowych partnerstw akademickich Centrów Doskonałości oraz 

Emerging Fields w 2020 roku. 

2. Kwota dofinansowania wniosku wynosi od 5.000,00 zł do 50.000,00 zł. Wysokość 

finansowania może zostać poddana negocjacjom. 

3. Zasadność wydatków zostanie poddana ocenie biorąc pod uwagę nakłady i spodziewane 

rezultaty. 

4. Środki finansowe otrzymane w ramach konkursu muszą zostać przeznaczone na pokrycie 

wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją zaplanowanych badań, tj. m.in. na 

wynagrodzenia, zakup aparatury i materiałów, usługi zewnętrzne. Szczegółowy katalog 

kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu i zasady ich wydatkowania określa 

zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 

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. 19 ze zm.). 

 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku 

angielskim lub polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu, należy składać na adres e-mail: idub@umk.pl. 
2. Termin składania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2020 r. 
3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. W konkursie rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie 

wymagane w nim informacje. 
5. Nadesłane zgłoszenia oceniane będą przez ekspertów reprezentujących Radę Dziedzinową 

Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zwanych dalej „Komisją”. 
6. 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. 
7. Na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje skala od 0 do 100 punktów według 

następujących kryteriów: 
1) badawczy aspekt projektu – 40 pkt., 

2) aplikacyjność - 20 pkt., 

3) wpływ na społeczeństwo - 20 pkt., 

4) uzasadnienie budżetu - 10 pkt., 

5) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 10 pkt. 

8. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Komisja wskazuje laureatów. 

9. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

10. Lista wyłonionych projektów zakwalifikowanych do finasowania zostanie ogłoszona na 

stronie https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/ w terminie do 7 maja 2020 r. oraz 

zostanie przekazana drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

§ 5 

 

1. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: idub@umk.pl. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
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§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


