Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 84 Rektora UMK
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
na wybór zespołów reprezentujących wyłaniające się pola badawcze
w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Nazwa zespołu badawczego

Imię i nazwisko, adres e-mail lidera zespołu, lista członków zespołu badawczego, status (pracownik, w
tym pracownik naukowych do 7 lat po doktoracie, doktorant, student), nazwy podgrup (jeśli dotyczy),
funkcja członków zespołu (jeśli dotyczy)

Główny obszar badawczy, do którego będzie przypisany EF
1.
2.
3.

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne
Nauki o życiu

Obszary badawcze definiujących specyfikę badań prowadzonych w zespole, wybranych z listy tzw.
Research Areas według Web of Science (min. 2 i maks. 5)

W przypadku, gdy choć jedno Research Area pokrywa się z obszarem, który jest przypisany do
uniwersyteckich centrów doskonałości, uzasadnienie w jaki sposób nowy EF będzie uzupełniał
dotychczasowe badania wspierane na UMK w tym obszarze

Wykaz publikacji naukowych członków zespołu z ostatnich 5 lat (maksymalnie 20), w tym:
artykuły w Q1 wg Web of Science
artykuły w Q2 wg Web of Science
monografie i monografie pod redakcją z II wykazu MEIN
Wykaz 10 najważniejszych osiągnięć naukowych członków zespołu z ostatnich 5 lat, w tym uzyskane
nagrody, pozyskane projekty badawcze, stypendia, patenty i komercjalizacje wyników badań

Wykaz 10 najważniejszych aktywności naukowych, w szczególności we współpracy z partnerami
zagranicznymi (należy podać nazwę instytucji oraz kraj), m.in. zorganizowane konferencje, warsztaty,
szkoły letnie

Plany rozwoju naukowego zespołu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. – zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 6
Regulaminu konkursu

Planowane wskaźniki rozwoju badań, w tym:
artykuły w Q1wg Web of Science
artykuły w Q2wg Web of Science
monografie i monografie pod redakcją z II wykazu MEIN
wnioski o granty w konkursach polskich i międzynarodowych (w tym Preludium-Bis)
patenty i zgłoszenia patentowe
konferencje i inne wydarzenia naukowe
Plany wykorzystania wsparcia, jakie daje program IDUB

Oświadczenia RODO wszystkich członków zespołu

………………………………………………..
(podpis osoby składającej wniosek)

