
Regulamin międzynarodowego konkursu dla studentów 

„The Toruń Astrophysics / Physics Summer Program - TAPS” 

1. Celem Konkursu jest zainteresowanie wybitnych studentów z kraju i zagranicy realizacją 
wakacyjnych projektów badawczych oraz promocja badań naukowych prowadzonych na Wydziale 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w 
Toruniu. 

2. Konkurs organizuje WFAiIS UMK w Toruniu. Dziekan WFAiIS w porozumieniu z Prodziekanem 
WFAiIS ds. Kształcenia i Badań Naukowych powołują trzyosobową Komisję Konkursową złożoną z 
pracowników WFAiIS do przeprowadzenia Konkursu. 

3. Konkurs adresowany jest do studentów I, II i III stopnia kierunków ścisłych z kraju i zagranicy, którzy 
wykazują aktywność naukową i silną motywację do udziału w badaniach naukowych, w szczególności 
w pracach badawczych aktualnie prowadzonych przez naukowców WFAiIS. 

4. Istota Konkursu 

i. Nagrodą w konkursie są staże wakacyjne polegające na realizacji projektu naukowego pod 
okiem wybitnego eksperta z dziedziny, której dotyczy wybrany przez uczestnika problem 
badawczy. Staże będą realizowane na WFAiIS UMK w Toruniu przez okres od 3 do 8 tygodni 
w terminie od maja do września 2017 r. Termin realizacji każdego projektu zostanie ustalony 
indywidualnie z każdym z kandydatów po rozstrzygnięciu Konkursu. W ramach nagrody 
organizator konkursu na czas realizacji projektu zapewnia zakwaterowanie, a także pokrywa 
koszty utrzymania laureatów (wyżywienie, lokalny transport) w formie ryczałtu w kwocie 50 
PLN dziennie. 

ii. Udział w Konkursie polega na przesłaniu dotychczasowego życiorysu naukowego uczestnika 
Konkursu oraz listu motywacyjnego, w którym kandydat przedstawi swoje zainteresowania 
naukowe oraz dokona wyboru preferowanego projektu badawczego. 

iii. Realizacja nagrody (staże wakacyjne polegające na realizacji projektu badawczego) 
uwarunkowana jest przesłaniem do dnia 25 maja 2017 r. potwierdzenia przez laureata chęci 
uczestnictwa w projekcie badawczym (po otrzymaniu decyzji Komisji Konkursowej i ustaleniu 
tematyki projektu oraz terminu jego realizacji) oraz osobistym zgłoszeniem się w ustalonym 
dniu rozpoczęcia programu do opiekuna realizowanego projektu. Koszty podróży związane z 
przyjazdem do Torunia i powrotem do miejsca startowego pokrywa uczestnik. 

5. Terminarz 

i. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2017 r. 

ii. Rozstrzygnięcie wyników nastąpi do dnia 15 maja 2017 r. 

iii. Lista finalistów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie http://www.ca.umk.pl/taps2017 

6.  Udział w Konkursie 

i. Zgłoszenie do Konkursu polega na nadesłaniu drogą elektroniczną następujących dokumentów: 

- życiorysu kandydata (do czterech stron formatu A4), 

- listu motywacyjnego kandydata (jedna strona A4) z oświadczeniem o wyborze 
preferowanego projektu badawczego z puli projektów oferowanych w ramach Konkursu, 
które są dostępne na stronie internetowej konkursu), 

- (opcjonalnie) listu polecającego (jedna strona A4) od opiekuna naukowego poprzednich 
projektów badawczych (za opiekuna naukowego uznaje się osobę będącą pracownikiem 
wyższej uczelni mającej siedzibę w kraju lub zagranicą). 

http://www.ca.umk.pl/taps2017


Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim. 

ii. W treści zgłoszenia uczestnik zobowiązuje się zawrzeć następujące oświadczenie: 

Zgłaszam swój udział w Konkursie „The Toruń Astrophysics / Physics Summer Program - TAPS”. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, a w 
przypadku znalezienia się w gronie finalistów na publikację mojego imienia i nazwiska na liście 
rankingowej podanej do publicznej wiadomości na stronie http://www.ca.umk.pl/taps i w przypadku 
przystąpienia przeze mnie do realizacji projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych na potrzeby jego realizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

         Imię i nazwisko 

iii. Zgłoszenia wraz z elektroniczną wersją życiorysu, listu motywacyjnego i (opcjonalnie) listu 
polecającego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: agata.karska@umk.pl. 

iv. Życiorys osoby biorącej udział w Konkursie musi przedstawiać stan faktyczny. Przedstawienie 
nieprawdziwych informacji na temat dorobku naukowego może prowadzić do dyskwalifikacji 
na dowolnym etapie Konkursu. 

v. Nadsyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. W przypadku znalezienia się w gronie finalistów 
zgadza się na publikację jego imienia i nazwiska na liście rankingowej podanej do publicznej 
wiadomości na stronie http://www.ca.umk.pl/taps2017, a po przystąpieniu do realizacji projektu 
na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby jego realizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.). 

vi. Nadesłanie zgłoszenia przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

7. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 

i. Nadesłane zgłoszenie oceniane jest przez Komisję Konkursową pod względem formalnym 
(liczba i rodzaj dokumentów stanowiących zgłoszenie) i merytorycznym. W przypadku 
wymogu formalnego obowiązuje zasada „spełnia / nie spełnia”, natomiast na potrzeby oceny 
merytorycznej przyjęta zostaje skala od 0 do 20 punktów. Zgłoszenia, które nie spełniają 
wymagań formalnych nie podlegają dalszej ocenie merytorycznej. 

ii. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa tworzy listę rankingową uczestników 
Konkursu. 

iii. Komisja Konkursowa wskazuje laureatów Konkursu (nie więcej niż 20 uczestników), którzy w 
postępowaniu konkursowym otrzymali najlepsze wyniki. Dopuszcza się sytuację, w której w 
przypadku zainteresowania realizacją konkretnego projektu badawczego przez więcej niż 
jednego laureata, Komisja Konkursowa może zaproponować uczestnikowi z niższą punktacją 
zmianę tematu projektu badawczego lub w porozumieniu z opiekunem projektu wybranego 
przez dwóch laureatów stworzyć propozycję projektu alternatywnego. 

iv. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie http://www.ca.umk.pl/taps2017 

8. Udział w programie TAPS 

i. Program wakacyjny TAPS realizowany będzie w dwóch obiektach WFAiIS UMK: w Instytucie 
Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5 oraz w Centrum Astronomii UMK w 
Piwnicach k. Torunia (gmina Łysomice). Organizatorzy zapewniają uczestnikom staży miejsce 
do pracy oraz sprzęt naukowy i elektroniczny niezbędny do przeprowadzenia projektu. Każdy 
uczestnik stażu wakacyjnego będzie wykonywał projekt badawczy pod opieką co najmniej 
jednego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego WFAiIS UMK w Toruniu. 

http://www.ca.umk.pl/taps2017


ii. W trakcie realizacji projektu badawczego laureaci mają obowiązek uczestniczyć w 
organizowanych dla nich seminariach i innych wydarzeniach towarzyszących. 

iii. W ostatnim tygodniu trwania stażu każdy uczestnik jest zobligowany przygotować raport z 
przebiegu projektu i zaprezentować go w formie ustnej przed innymi uczestnikami Konkursu, 
ich opiekunami i gośćmi. Czas trwania prezentacji ustala organizator na podstawie liczby 
laureatów i możliwości organizacyjnych. Czas ten nie może być krótszy niż 15 minut ani 
dłuższy niż 45 minut. 

9. Nagrody 

i. Nagrodą są staże wakacyjne polegające na realizacji projektu naukowego w grupie naukowej 
pracującej na WFAiIS UMK pod okiem wybitnego eksperta z dziedziny. Projekt jest 
realizowany na WFAiIS UMK w Toruniu. Organizator zapewnia pokrycie kosztów związanych 
z udziałem i realizacją projektu naukowego w zakresie wskazanym w pkt 4 i Regulaminu, z 
wyłączeniem kosztów podróży do i z Torunia. 

ii. Warunkiem realizacji nagrody jest przesłanie przez laureata do dnia 25 maja 2017 r. 
potwierdzenia chęci uczestnictwa w stażu naukowym (po otrzymaniu decyzji Komisji 
Konkursowej i ustaleniu tematyki projektu oraz terminu jego realizacji), a także osobiste 
zgłoszenie się laureata w dniu rozpoczęcia programu stażu do opiekuna realizowanego projektu. 

iii. W sytuacji zawinionego przez uczestnika uporczywego nie wywiązywania się z obowiązków 
przewidzianych w pkt 8 i-iii Regulaminu Konkursu, uczestnik może zostać zobowiązany do 
zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów jego udziałów w Konkursie. 

10. Odwołania 

i. Od decyzji Komisji Konkursowej możliwe jest odwołanie w formie pisemnej w ciągu tygodnia 
od ogłoszenia wyników Konkursu. Odwołanie musi być poparte argumentami, które mogłyby 
skłonić Komisję Konkursową do zmiany postanowienia. 

ii. Decyzja Komisji po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

11. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

12. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres agata.karska@umk.pl. 

Regulamin zatwierdził 

Dziekan WFAiIS UMK w Toruniu  
Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski 

mailto:agata.karska@umk.pl

