
Informacja o przebiegu Konkursu  

na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej 

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim 

przeprowadzony został konkurs na wyłonienie Inkubatorów Doskonałości Naukowej. Konkurs był 

realizacją zadania nr 8 wskazanego we wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” i przebiegał w trzech etapach:  

(i) ocena formalna wniosków,  

(ii) ocena merytoryczna przez ekspertów,  

(iii) ocena przez powołaną przez Rektora UWr Komisję Konkursową, na podstawie rozmowy z 

kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu. 

Komisja Konkursowa została powołana na mocy KOMUNIKATU Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

wniosków złożonych w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach 

programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w składzie: prof. dr hab. Eugeniusz Zych 

(przewodniczący), dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr prof. dr hab. Stefan Kiedroń dr hab. Patrycja 

Matusz, prof. UWr, dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr, dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, prof. dr hab. 

Michał Tomczak.  

Lista rankingowa wniosków po etapie (iii) powstała przez zsumowanie punktacji z etapu (ii) oraz etapu 

(iii). Zgodnie z Regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa przedstawiła Rektorowi powstałą po 

etapie (iii) listę rankingową wniosków. Zgodnie z założeniami konkursu Komisja na podstawie ocen 

eksperckich i ocen po rozmowie z kandydatami zakwalifikowanymi do trzeciego etapu rekomenduje 

utworzenie 8 Inkubatorów Doskonałości Naukowej, czyli zespołów badawczych, których celem będzie, 

w szczególności: 1) wymierne zwiększenie osiągnięć naukowych w obszarach badawczych, które w skali 

Uniwersytetu Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową; 2) kreowanie nowych 

zespołów badawczych; 3) podejmowanie nowych badań lub nadanie nowej jakości istniejącym 

kierunkom badań; 4) stymulowanie działalności naukowej w ramach powiązanych dyscyplin oraz 

osiągnięcie określonych wskaźników publikacyjnych i sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych 

ze źródeł zewnętrznych.  

Lista rekomendowanych przez Komisję, najwyżej plasujących się na liście rankingowej wniosków, 

przedstawiona z pominięciem punktów i w układzie alfabetycznym (w/g nazwiska wnioskodawcy) 

poniżej: 

Lider Inkubatora Akronim Inkubatora Dziedzina 

Arkadiusz Berlicki NEFRIX N. Ścisłe i Przyrodnicze 

Dariusz Galasiński LONE N. Społeczne 

Bartosz Helfer META-CENTRUM N. Społeczne 

Pasi Huovinen SuperFluiDS N. Ścisłe i Przyrodnicze 

Karol Kramarz SUMOFORKS N. Ścisłe i Przyrodnicze 

Karolina Kremens DIGITJUST N. Społeczne 

Craig Roberts BEINGHUMAN N. Humanistyczne 

Bożena Rozwadowska SLAVICUS N. Humanistyczne 
 



Informacja o przebiegu konkursu 

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 wniosków. Po ich ocenie formalnej wszystkie zostały 

zakwalifikowane do etapu (ii), w którym wnioski podlegały ocenie przez ekspertów. Przyznawali oni 

punkty wraz z uzasadnieniem w następujących kategoriach:  

1. Dorobek Naukowy wnioskodawcy (0-5 pkt.) 

2. Skład osobowy Inkubatora (0-3 pkt.) 

3. Poziom naukowy i oryginalność oraz wymiar międzynarodowy planowanych badań (0-10 pkt.) 

4. Interdyscyplinarność planu badawczego (0-2 pkt.) 

5. Realistyczność planu badawczego (0-5 pkt.)  

6. Zamierzone efekty działalności (0-5 pkt.)  

Ponadto, eksperci w swobodnej wypowiedzi przedstawiali mocne i słabe strony wniosków. Każdy z 

ekspertów mógł przyznać maksymalnie 30 pkt. W efekcie etapu (ii) powstała lista rankingowa. Zgodnie 

z § 4, ust. 6, pkt 2) Konkursu do etapu (iii) Komisja mogła zakwalifikować 16 wniosków. Ponieważ po 

etapie (ii), na pozycji 16 ex aequo znalazły się dwa wnioski, Komisja po dyskusji podjęła decyzję, że do 

etapu (iii) zakwalifikuje wszystkie wnioski z pozycji 1-16 listy rankingowej (czyli 17 wniosków). Liderzy 

zakwalifikowanych wniosków zostali zaproszeni do etapu (iii) – rozmowy z Komisją Konkursową.  

W etapie (iii) Komisja Konkursowa odbyła rozmowy z liderami wszystkich zakwalifikowanych do niego 

wniosków. Ocenie członków Komisji podlegały: 

1. Prezentacja planowanej działalności badawczej Inkubatora  (0–5 pkt.)  

2. Odpowiedzi na pytania członków Komisji  (0–10 pkt.)  

Łącznie w etapie (iii) wniosek mógł uzyskać maksymalnie 15 pkt.  

Zgodnie z zasadami Konkursu ostateczna lista rankingowa powstała w wyniku zsumowania średniej 

oceny wniosku w etapie (ii) i w etapie (iii).  

Komisja Konkursowa zakończyła pracę przekazując Rektorowi UWr jako rekomendację listę 

rankingową wniosków powstałą po etapie (iii). Decyzja Rektora zgodnie z §5 ust. 4 Zarządzeniem Nr 

17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. jest ostateczna. 

Komisja podjęła decyzję, o udostępnieniu wszystkim uczestnikom zanonimizowanych ocen ich 

wniosków przygotowanych przez ekspertów w etapie (ii) oraz, że Wnioskodawcom, których wnioski 

zostały zakwalifikowane do etapu (iii) zostaną przekazane wyniki oceny ich wniosków z tego etapu.  

Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu. Beneficjentom gratulujemy i życzymy 

udanej realizacji zaplanowanych działań. Przypominamy, że efektywność realizacji zaplanowanych prac 

badawczych będzie podlegać corocznej ocenie.  

Komisja pragnie podkreślić wysoki poziom aplikacji o Inkubatory. Komisja uważa, że te które nie 

uzyskały rekomendacji do finansowania jako Inkubatory Doskonałości Naukowej, to niemal gotowe 

wnioski o granty badawcze np. w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki i in. Zachęcamy Wnioskodawców o podjęcie takich działań. Działające już Biuro 

Obsługi Projektów UWr oraz władze rektorskie chętnie wesprą Państwa wysiłki w tym zakresie. 

 

Eugeniusz Zych        Wrocław, 13.07.2021. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

Prorektor ds. Badań Naukowych 


