
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 126 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 81 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

  

Regulamin konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie 

dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym  

z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu  

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

   

 

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

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

z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 229 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 a r z ą d z a  się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” zwanego dalej „IDUB” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

zwanym dalej „Uniwersytetem”. 

2. Celem konkursu jest umożliwienie zespołom naukowym działającym w ramach 

wyłaniających się pól badawczych nawiązania i rozwijania długofalowej współpracy na 

poziomie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w szczególności: 

1) budowanie potencjału na arenie międzynarodowej poprzez promowanie dobrych 

praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań zmierzających do umiędzynarodowienia i 

będących przedmiotem programu IDUB; 

2) organizację wymiany, wykładów, wizyt studyjnych w siedzibie Uniwersytetu lub 

partnerów, w tym osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac 

rozwojowych; 

3) prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych o wymiarze międzynarodowym 

z partnerami zagranicznymi; 

4) opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych 

wspólnie z partnerami zagranicznymi. 
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§ 2 

 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania w konkursie może złożyć osoba należąca do zespołu 

naukowego danego wyłaniającego się pola badawczego w ramach trzech grup 

dziedzinowych: 

1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; 

2) nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne; 

3) nauki o życiu. 

2. Każdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji kierownika danego 

wyłaniającego się pola badawczego. 

3. W ramach jednego wyłaniającego się pola badawczego może zostać złożonych więcej niż 

jeden wniosek, ale do dofinansowania zostanie wyłoniony tylko jeden wniosek dotyczący 

danego pola badawczego. 

 

§ 3 

 

1. Budżet konkursu pochodzi ze środków budżetu IDUB na wspieranie międzynarodowych 

partnerstw akademickich w ramach wyłaniających się pól badawczych. 

2. Maksymalna kwota dofinasowania wniosku wynosi 60.000,00 zł. 

3. Okres finansowania działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie ze środków 

konkursu może trwać maksymalnie 24 miesiące. 

4. W ramach budżetu konkursu możliwe jest dofinansowanie takich działań jak: 

1) przyjazdy i wyjazdy w ramach partnerstw międzynarodowych; 

2) organizacja konferencji naukowych; 

3) organizacja szkół letnich, warsztatów, itp.; 

4) tworzenie innych inicjatyw naukowych. 

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

wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją działań wskazanych w ust. 4. 

6. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych oraz zasady ich wydatkowania określa 

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

 

§ 4 

 

1. Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu, należy przesyłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza 

internetowego zamieszczonego na stronie https://www.umk.pl/idub. Do zgłoszenia dołącza 

się zgodę kierownika wyłaniającego się pola badawczego, z którego pochodzi wniosek,  

o której mowa w § 2 ust. 2.  

2. Termin składania zgłoszeń upływa po 30 dniach roboczych od dnia ogłoszenia konkursu.  

3. Zgłoszenie w języku angielskim zawiera następujące informacje: 

1) opis przyjętego do realizacji celu; 

2) opis merytoryczny zaplanowanych do realizacji działań; 

3) opis potencjalnych korzyści w zakresie współpracy międzynarodowej dla Uniwersytetu 

wynikających z realizacji zaplanowanych działań. 

 

 

 

 

 

https://www.umk.pl/idub
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§ 5 

 

1. Zgłoszenia oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisje 

konkursowe złożone z ekspertów Rad Naukowych Dziedzin Nauki (RNDN) w trzech 

grupach dziedzinowych: 

1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; 

2) nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne; 

3) nauki o życiu. 

2. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wezwania osoby wnioskującej do 

uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 24 godzin. 

3. Ocena merytoryczna dokonywana w skali 0-100 punktów obejmuje: 

1) ocenę zgodności zaplanowanych działań z celem konkursu, zasadność i możliwość 

realizacji zaplanowanych celów wsparcia;  

2) ocenę zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działań; 

3) ocenę zaplanowanych działań, z uwzględnieniem zakładanego wpływu, jaki będzie miał 

na rozwój współpracy międzynarodowej wyłaniającego się pola badawczego,  

do którego należy osoba wnioskująca. 

4. Właściwa RNDN wskazuje laureatów, którzy w postępowaniu konkursowym otrzymali 

najlepsze wyniki. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie 

https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/ najpóźniej do dnia określonego 

w harmonogramie konkursów. 

5. Decyzje w sprawie przyznania finansowania wraz z kartą oceny wniosku doręcza się drogą 

mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie osoby wnioskującej w konkursie. 

6. Osobie wnioskującej przysługuje prawo odwołania od decyzji RNDN poprzez złożenie 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który wnoszony jest w formie pisemnej  

w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji, na adres idub@umk.pl.  

7. Decyzja RNDN wydana na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. 

 

§ 6 

 

1. Przyznane środki muszą zostać wykorzystane na realizację przedsięwzięcia najpóźniej do 

31.12.2023 r. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą finasowania proporcjonalnie do 

okresu przekroczenia. 

2. RNDN rozlicza przyznane finansowanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, na 

podstawie: 

1) raportu z realizacji przedsięwzięcia przedstawionego przez Wnioskodawcę (według 

formularza dostępnego na stronie internetowej projektu); 

2) oceny realizacji przedsięwzięcia przez kierownika danego wyłaniającego się pola 

badawczego. 

3. Oba dokumenty należy przygotować w języku angielskim i przedstawić RNDN w terminie 

30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. W przypadku negatywnej oceny realizacji 

przedsięwzięcia, RNDN może żądać od osoby wnioskującej zwrotu całości lub części 

środków, o których mowa w § 3 ust. 2.   

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio 

przepisy zarządzeń: 

https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/
mailto:idub@umk.pl
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1) Nr 15 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. Regulamin w sprawie wyjazdów 

zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 40); 

2) Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. Regulamin w sprawie organizowania  

i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 41 z późn. zm.). 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2021 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


