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

Badawcza” (IDUB), w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej. 

2. Celem konkursu Inicjatywa Doskonałości – Debiuty (ID - Debiuty) jest wspieranie 

rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako 

uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, 

innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, 

rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny 

udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne czy materiały. 

3. Konkurs Inicjatywa Doskonałości – Debiuty jest skierowany do badaczy i badaczek 

UMK, w szczególności młodych, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat 

nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. 

Wnioskodawcy nie mogą być członkami Centrów Doskonałości ani wyłaniających się 

pól badawczych (Emerging Fields) utworzonych na UMK w ramach IDUB. 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

4. Przewiduje się organizację co najmniej 1 edycji konkursu rocznie do 2025 roku aż do 

wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w programie IDUB. 

5. Rekrutacja wniosków w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Debiuty odbywa się w 

trzech grupach: 

1) młodzi naukowcy posiadający stopień doktora i będący pracownikami UMK, 

którzy w szczególności wpisują się w definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 

360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655), 

2)  nauczyciele akademiccy, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku 

życia, 

3) nauczycielki akademickie (kobiety będące nauczycielami akademickimi) 

spełniające wymogi grupy 1) lub 2), które w ostatnich 3 latach urodziły i 

wychowywały (urlop macierzyński lub/i wychowawczy) dziecko, 

którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym 

uzyskanym ze środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki 

(NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 



(NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (NAWA). 

6. W czasie trwania programu IDUB wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w 

konkursie tylko jeden raz. W przypadku bardzo niskiej oceny złożonego wniosku 

(dolne 10%), organizator konkursu może wykluczyć wniosek złożony przez tego 

samego wnioskodawcę z oceny w kolejnym naborze.  

7. Zgłoszenia do konkursu ID – Debiuty  zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego 

formularza internetowego, który zostanie udostępniony na początku stycznia na  

stronie www.umk.pl/idub terminie do 24.01.2020 r. Kompletne zgłoszenie 

przygotowane w języku angielskim powinno zawierać: 

a) pełne dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, wydział, jednostka, dyscyplina, 

data urodzenia, data ukończenia studiów, data uzyskania stopnia doktora, data 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego, nr telefonu, adres mailowy),  

b) wykaz maksymalnie 3 najważniejszych publikacji naukowych wnioskodawcy z 

ostatnich 5 lat, afiliowanych na UMK, 

c) wykaz do 10 najważniejszych osiągnięć i aktywności naukowych wnioskodawcy 

z ostatnich 5 lat, w tym uzyskane nagrody, stypendia, zaangażowanie w pracę kół 

naukowych, sukcesy studentów i doktorantów, udział w organizacji konferencji, 

warsztatów, szkół naukowych, wystąpienia na prestiżowych konferencjach, udział 

w projektach badawczych itp., 

d) informację o obszarach badawczych (ang. research areas) z Web of Science, które 

najlepiej opisują obszar badawczy wnioskodawcy (maksymalnie 3), z 

zaznaczeniem, czy choć jedna z nich wchodzi w skład obszarów, wg których 

następuje ocena Toruńskich Centrów Doskonałości, 

e) naukowy opis projektu (cele, aktualny stan wiedzy, nowatorskość), 

f) proponowane nazwy działań badawczych  (patrz p. 2 Regulaminu) wraz z ich 

opisem, całkowitą kwotą, kosztorysem i uzasadnieniem planowanych nakładów, 

g) opis planowanego kierunku własnego rozwoju naukowego, 

h) listę zgłoszeń o granty do agencji wymienionych w pkt. 5 Regulaminu, o które 

osoba aplikująca wystąpiła w ciągu ostatnich 5 lat z informacją o tytule projektu, 

nazwie programu oraz agencji oraz adnotacją, na którym etapie weryfikacji 

wniosku został on odrzucony, 

i) skan podpisanego oświadczenia wnioskodawcy wg Załącznika nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 



8. Przebieg konkursu 

a) Nadesłane zgłoszenia oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym 

przez komisje konkursowe złożone ekspertów z Rad Naukowych Dziedzin Nauki 

(RNDN) w trzech grupach dziedzinowych: (1) Nauki humanistyczne, społeczne i 

o sztuce, (2) Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne oraz (3) Nauki o życiu; 

b) W przypadku wymogu formalnego obowiązuje zasada „spełnia / nie spełnia”, 

natomiast na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje skala 0-100 punktów;  

c) Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych nie podlegają dalszej ocenie 

merytorycznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 24 godzin; 

d) Każda RNDN wskazuje laureatów (co najmniej 7 osób w każdej edycji), którzy w 

postępowaniu konkursowym otrzymali najlepsze wyniki; 

e) Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.umk.pl/idub najpóźniej do 

dnia 19 lutego 2020 r. oraz drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane 

zgłoszenie do konkursu. 

9. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na 

jego realizację. Przyznanie środków odbywa się poprzez otwarcie limitu finansowego, 

o czym laureata/laureatkę zawiadamia przewodnicząca zespołu roboczego nr 4. 

10. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowo możliwość uzyskania wsparcia 

merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów 

wewnętrznych wyłonionych w ramach programu IDUB na UMK bez potrzeby 

składania osobnego wniosku.  

11. Lista laureatów konkursu może zostać poszerzona i sfinansowana z budżetu 

Toruńskich Centrów Doskonałości za zgodą dyrektora właściwego centrum, w 

przypadku gdy obszary badawcze reprezentowane przez wnioskodawcę wpisują się w 

zakres działalności centrum. 

12. Projekt musi zostać zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania środków 

finansowych na jego realizację, z zastrzeżeniem, że środki przyznane w pierwszej 

edycji konkursu muszą zostać w całości wydatkowane do 7 grudnia 2020 roku. 

Wynikiem realizacji projektu powinien być:  

a) złożenie wniosku grantowego do jednej z następujących instytucji: NCN, NCBR, 

NPRH, FNP, NAWA; 

b) przygotowanie artykułu do publikacji, 

                   w ciągu maks. 3 miesięcy od daty zakończenia projektu, oraz 

c) wzięcie udziału w przynajmniej jednym szkoleniu z kompetencji miękkich 

realizowanych w ramach IDUB na UMK, 

http://www.umk.pl/idub


d) zgłoszenie w konkursie na mobilność w przypadku grup 1) i 2) wymienionych w 

pkt. 5 Regulaminu, 

e) złożenie raportu z jego realizacji do przewodniczącej zespołu nr 4, 

w okresie do maks. 6 miesięcy od daty zakończenia projektu.   

13. Uwagi końcowe 

a) od decyzji RNDN przysługuje odwołanie w formie pisemnej w ciągu tygodnia od 

ogłoszenia wyników na adres debiuty@umk.pl; 

b) decyzja RNDN po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna; 

c) organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o 

ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie; wszelkie 

zmiany zostaną podane do wiadomości pracowników UMK; 

d) w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację 

Konkursu w roku 2020 przewidywana jest organizacja kolejnej edycji Konkursu 

jeszcze w pierwszej połowie 2020 r.; 

e) pytania dotyczące projektu można kierować na adres: debiuty@umk.pl . 

 

 

Regulamin zatwierdził 

 

JM Rektor UMK 

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
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