
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2022; poz. 222 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 128 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

Regulamin konkursu na granty naukowe dla grup naukowych 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 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. 

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarzadzania programu „Inicjatywa doskonałości – 

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

z 2021 r., poz. 374 z późn. zm.) 

 

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

 

Rozdział 1  

Przedmiot i cel konkursu 

 

§ 1 

1. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” (IDUB). 

2. Celem konkursu jest wyłonienie grup naukowych IDUB oraz wspieranie rozwoju ich działań 

naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni 

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

innowacyjność i integralność. Wybranych zostanie nie więcej niż 5 grup w każdej z grup 

dziedzinowych: tj. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe 

i techniczne. 

3. Wyłonione grupy naukowe IDUB charakteryzuje istotny potencjał naukowy potwierdzony 

przez publikacje w uznanych czasopismach oraz monografie wydawane przez prestiżowe 

wydawnictwa. 

4. Laureat konkursu – grupa naukowa IDUB otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł na 

okres 3 lat funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.  

 

Rozdział 2  

Warunki konkursu 

 

§ 2 

1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły naukowe działające na Uniwersytecie. Osoby 

wchodzące w skład tych zespołów wykazują (za okres ostatnich 5 lat): udokumentowaną 
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aktywność naukową, aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, patentów, 

komercjalizację wyników badań oraz aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej. 

W konkursie mogą brać udział zespoły interdyscyplinarne. 

2. Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest przedstawienie planu rozwoju potencjału 

naukowego na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Zespoły, będące 

laureatami konkursu, otrzymają status grupy naukowej IDUB. 

3. W zgłaszanym składzie zespołu naukowego wymienia się wszystkie osoby, które będą 

zaangażowane w prace zespołu od 1 stycznia 2023 r. 

4. W skład zespołu naukowego wchodzi do 10 osób. Każdy zgłaszający się zespół naukowy 

uwzględnia w swoim składzie pracowników Uniwersytetu zatrudnionych w grupie 

badawczej i badawczo-dydaktycznej, w tym osoby, u których nie upłynęło 7 lat od uzyskania 

stopnia doktora oraz co najmniej jedną osobę ze szkoły doktorskiej Uniwersytetu. W skład 

zespołu mogą wchodzić osoby studiujące na Uniwersytecie, których nie wlicza się przy 

ustalaniu liczbowego składu zespołu. 

5. Można należeć wyłącznie do jednego zespołu naukowego tworzącego grupę naukową 

IDUB. 

6. Osoba zgłaszana do zespołu naukowego nie może wchodzić w skład uniwersyteckiego 

centrum doskonałości utworzonego w ramach IDUB a także nowo powołanych zespołów 

badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych. 

7. Każdy zgłaszany zespół naukowy wskazuje kandydaturę osoby kierującej grupą naukową 

IDUB. 

 

Rozdział 3  

Przebieg konkursu 

 

§ 3 

1. Zgłoszenia do konkursu w ramach właściwej rady dziedzinowej, tj. Rady Dziedzinowej 

Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Rady Dziedzinowej Nauk Ścisłych  

i Technicznych (ST) lub Rady Dziedzinowej Nauk o Życiu (NZ), zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, dokonuje się elektronicznie w terminie 

wskazanym w harmonogramie konkursów IDUB. Formularz udostępniony zostanie po 

ogłoszeniu konkursu na stronie www.umk.pl/idub. 

2. Zgłoszenie składa się w języku angielskim. 

3. Zgłoszenie zawiera: 

1) nazwę zespołu, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki na kierującego grupą 

naukową, listę osób tworzących zespół naukowy z wyszczególnieniem stanowiska 

(pracownik, w tym do 7 lat po doktoracie, słuchacz szkoły doktorskiej, student) oraz 

roli w zespole, jeśli jest określona; 

2) wskazanie głównego obszaru badawczego, do którego będzie przypisana grupa 

naukowa IDUB (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu albo nauki 

ścisłe i techniczne); 

3) wykaz maksimum 10 publikacji naukowych osób tworzących zespół, z ostatnich 5 lat, 

ze wskazaniem publikacji, które znajdują się w bibliometrycznych bazach Web of 

Science lub Scopus oraz monografii lub monografii pod redakcją z poziomu II wykazu 

MEiN lub rozdziałów, które ukazały się w takich monografiach; wykaz powinien 

dokumentować działalność badawczą wszystkich z wyłączeniem słuchaczy szkół 

doktorskich i studentów; 

4) wykaz 10 najważniejszych osiągnięć naukowych osób tworzących zespół z ostatnich 5 

lat, w tym uzyskane nagrody, pozyskane projekty badawcze, stypendia; 



3 

 

 

 

5) wykaz 10 najważniejszych aktywności naukowych zrealizowanych w ostatnich 5 latach, 

w tym współpraca z partnerami zagranicznymi (należy podać nazwę instytucji oraz 

kraj), zorganizowane konferencje, warsztaty, szkoły letnie; 

6) opis planowanego rozwoju zespołu naukowego, wraz z harmonogramem i kosztorysem, 

w zakresie: umiędzynarodowienia badań, starania się o finansowanie zewnętrzne badań 

w najbliższych 3 latach i długofalowo, oraz rozwoju pracowników naukowych, u 

których nie upłynęło 7 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora, doktorantów  

i studentów; opis powinien wyjaśniać znaczenie proponowanych badań w nauce oraz 

ich aktualność; 

7) plany wykorzystania wsparcia, jakie daje konkurs na Grupy Naukowe IDUB i inne 

inicjatywy IDUB; 

8) oświadczenia RODO wszystkich osób tworzących zespół; 

9) opcjonalnie: listy poparcia dla zespołu naukowego i jej planów naukowych, szczególnie 

w kontekście planowanej współpracy, od współpracowników krajowych lub 

zagranicznych – maksymalnie 3. 

4. Opis, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, zawiera wskaźniki rozwoju, które zespół naukowy 

planuje osiągnąć w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r., z uwzględnieniem: planowanej 

liczby artykułów naukowych, planowanej liczby monografii, planowanej liczby aplikacji w 

konkursach o granty krajowe i międzynarodowe, planowanej liczby patentów i zgłoszeń 

patentowych oraz liczby konferencji i innych wydarzeń naukowych, które zespół planuje 

zorganizować. Obligatoryjnym elementem planu rozwoju jest złożenie aplikacji w konkursie 

organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

5. Nadesłane zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym przez 

właściwe rady dziedzinowe. 

6. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest według następujących kryteriów: 

1) ocena dorobku osób tworzących zespół naukowy: maksymalnie 35 pkt;  

2) ocena działań planowanych do realizacji: maksymalnie 35 pkt;  

3) ocena dotychczasowej skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, 

patentów i komercjalizacji wyników badań: maksymalnie 20 pkt; 

4) ocena zakresu współpracy międzynarodowej osób tworzących zespół naukowy, 

udokumentowanej międzynarodowymi publikacjami i projektami: maksymalnie  

10 pkt. 

7. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają ocenie merytorycznej; 

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wezwania osób wnioskujących 

do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 48 godzin. 

8. Wnioski ocenia i listę rankingową przygotowuje właściwa rada dziedzinowa, która 

rekomenduje nie więcej niż pięciu laureatów w danej grupie dziedzinowej, którzy w 

postępowaniu konkursowym otrzymali najlepsze wyniki. 

9. Decyzję w sprawie przyznania finansowania podejmuje rektor na podstawie przedłożonych 

list rankingowych, po zasięgnięciu opinii zespołu koordynującego IDUB. 

10. Listę laureatów ogłasza się na stronie www.umk.pl/idub w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu, a osoby uczestniczące w konkursie otrzymują decyzję wraz z kartą oceny 

wniosku (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2) drogą mailową na adres, z 

którego zostało przesłane zgłoszenie zespołu do konkursu. 

11. Od negatywnej decyzji rektora, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy wnoszony w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia 

decyzji na adres grupynaukoweIDUB@umk.pl. 

12. Decyzja rektora wydana na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest 

ostateczna. 

mailto:grupynaukoweIDUB@umk.pl
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Rozdział 4 

Monitorowanie działalności grup naukowych 

 

§ 4 

1. Funkcjonowanie grupy naukowej IDUB podlega corocznemu monitorowaniu przez rady 

dziedzinowe (raport roczny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3) oraz ocenie 

w ostatnim kwartale 2025 r. według osiągnięć zespołu w relacji do planu rozwoju będącego 

podstawą uzyskania statusu grupy naukowej IDUB. 

 

 Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 5 

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

2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2022 r. 

 

 

                                                                                                                R E K T O R 

 

 

                                                                                                   prof. dr hab. Andrzej Sokala 
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