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REGULAMIN KONKURSU  

„AD ASTRA”  
DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW UMCS 

 

Władze rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Rada Młodych Naukowców 

UMCS przyznają w drodze otwartego konkursu nagrodę naukową wyróżniającym się młodym 

badaczom, którzy wykazują się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanej dyscyplinie 

naukowej mającymi istotny wpływ społeczny.  

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wyłaniania laureatów  

w konkursie „Ad Astra” kierowanym do młodych naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie.  

2. Nagroda „Ad Astra”, zwana w dalszej części Nagrodą, jest indywidualnym wyróżnieniem 

przyznawanym jednorazowo osobom posiadającym wybitne osiągnięcia w reprezento-

wanej dyscyplinie naukowej.  

3. Celem Nagrody jest uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć młodych badaczy  

i wsparcie ich rozwoju naukowego. 

4. Termin składania wniosków w Konkursie oraz termin jego rozstrzygnięcia ogłaszane są  

w serwisie internetowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym na 

podstronie Rady Młodych Naukowców UMCS.  
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Zasady aplikowania 

§ 2 

1. W konkursie „Ad Astra” może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące 

kryteria: 

a) jest młodym naukowcem w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 3 niniejszego 

Regulaminu, 

b) od co najmniej 12 miesięcy jest zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej albo kształci się w jednej ze szkół doktorskich funkcjonujących  

w UMCS, 

c) posiada udokumentowany, wyróżniający się dorobek naukowy, afiliowany przy 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

d) nie toczą się wobec niego postępowania dyscyplinarne lub karne. 

2. Kandydat/ka do nagrody „Ad Astra” w roku składania wniosku nie może mieć więcej niż 

35 lat.  

3. Maksymalny wiek osoby aplikującej o nagrodę „Ad Astra” oraz okres, o którym mowa  

w ust. 2 oraz w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, może zostać wydłużony w następujących przypadkach: 

• z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka; w przypadku kobiet, które urodziły 

dziecko oraz osób, które dziecko przysposobiły, maksymalny wiek wydłuża się o 1 rok 

za każde dziecko, niezależnie od daty jego urodzenia lub przysposobienia; albo 

• z tytułu udokumentowanej przerwy w pracy naukowej w związku z urlopem 

rodzicielskim (tzw. tacierzyńskim), urlopem zdrowotnym bądź długotrwałym zwolnie-

niem lekarskim, maksymalny wiek wydłuża się o liczbę miesięcy odpowiadającą 

długości przerwy, przy czym przerwa musi trwać minimum 12 miesięcy i nie dłużej 

niż 24 miesiące; w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.  

                                                 
1 Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi: Młodym naukowcem 

jest osoba prowadząca działalność naukową, która: (1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada 

stopnia doktora albo (2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat […]. 
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4. Podstawy do przedłużenia maksymalnego wieku określone w ust. 3 niniejszego paragrafu 

nie kumulują się. Istnieje możliwość wydłużenia maksymalnego wieku tylko na podstawie 

jednej z nich, nawet gdyby kilka z nich wystąpiło łącznie. 

§ 3 

1. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie „Ad Astra” ma obowiązek złożyć odpowiednią 

dokumentację w terminie oraz trybie określonym w ogłoszeniu Konkursu.  

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, musi zostać przygotowana 

w języku polskim. 

3. Dokumentacja obejmuje: 

a) wniosek o uwzględnienie kandydatury w konkursie „Ad astra” (na wzorze 

dołączonym do ogłoszenia Konkursu), 

b) kwestionariusz osobowy (formularz dołączony do ogłoszenia Konkursu), 

c) wypełniony formularz osiągnięć w reprezentowanej dyscyplinie naukowej lub 

artystycznej (formularz dołączony do ogłoszenia Konkursu); osoba aplikująca wypi-

suje w nim wszystkie własne osiągnięcia z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, 

w którym odbywa się Konkurs,  

d) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia wynotowane w formularzu, o którym mowa 

w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu, umożliwiającą weryfikację informacji i ich wpływ 

społeczny (np. umowa potwierdzająca realizację grantu, zaświadczenie o udziale  

w pracach badawczych zespołu bądź członkostwie w danym gremium, program 

konferencji, komunikat prasowy) z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, 

e) w przypadku publikacji i osiągnięć współautorskich bądź wspólnych z innymi 

badaczami należy wymienić wszystkich współautorów i współpracowników oraz 

dołączyć do dokumentacji oświadczenia, w których określony jest procentowo 

wkład osoby aplikującej; w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych kandydat 

załącza oświadczenie o udziale procentowym podpisane przez pierwszego autora 

oraz autora korespondencyjnego wykazywanej publikacji; w przypadku pozosta-

łych nauk należy załączyć oświadczenie o udziale procentowym poświadczone 

własnoręcznym podpisem przez wszystkich współautorów; 

f) opis wyjątkowego, nowatorskiego charakteru najważniejszego zdaniem osoby 

aplikującej dokonania badawczego lub artystycznego (w odniesieniu do ust. 3 lit. c 

niniejszego paragrafu);  
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g) zwięzły życiorys naukowy kandydata (objętość max. 2 strony znormalizowanego 

komputeropisu, Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 pkt.); 

h) kopie max. 3 (trzech) publikacji lub wystąpień konferencyjnych, które kandydat 

uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym, albo szczegółową dokumen-

tację max. 3 (trzech) osiągnięć artystycznych, które kandydat uważa za najważ-

niejsze w swoim dorobku (dokumentacja w przypadku osiągnięć artystycznych 

powinna zawierać opis osiągnięcia wraz z informacjami świadczącymi o jego 

wybitnym charakterze oraz dokumentację fotograficzną); 

i) opinię samodzielnego pracownika naukowego będącego opiekunem naukowym 

albo kierownikiem zespołu badawczego lub kierownikiem jednostki organiza-

cyjnej, w którym/której pracuje bądź kształci się osoba aplikująca; 

j) oświadczenie o zmianie nazwiska w przypadku osób posiadających w dorobku 

wykazywanym w formularzu, o którym mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu, 

osiągnięcia sygnowane poprzednim nazwiskiem;  

k) dokumentację potwierdzającą istnienie podstawy do wydłużenia maksymalnego 

wieku, zgodnie z § 2 ust 3 i 4, w przypadku osób, które w roku aplikowania  

o nagrodę przekroczyły 35. rok życia.  

4. W przypadku osiągnięć w postaci publikacji naukowych potwierdzeniem, o którym jest 

mowa w ust. 3 lit. c, jest zestaw danych pobranych przez osobę aplikującą z Bazy Wiedzy 

UMCS (dotyczy to również osiągnięć artystycznych), jeśli publikacje są raportowane we 

wspomnianej Bazie. Prace nieopublikowane, przyjęte do druku albo o charakterze dydak-

tycznym nie są uwzględniane.  

5. Osoba aplikująca jest odpowiedzialna za złożenie pełnej dokumentacji, o której mowa  

w ust. 3 niniejszego paragrafu. W przypadku braków Komisja konkursowa, o której mowa 

w § 4, na etapie II konkursu nie zwraca się o uzupełnienia. Wnioski niekompletne, 

niespełniające warunków formalnych bądź wymagań zawartych w Regulaminie, jak 

również złożone po terminie, nie są rozpatrywane.  

6. Składając wniosek konkursowy, osoba aplikująca oświadcza, że informacje podane w doku-

mentacji są zgodne ze stanem faktycznym, a jej wkład (tzn. autorstwo, współautorstwo, udział 

w pracach badawczych itp.) odpowiada rzeczywistemu udziałowi w poszczególnych pracach.  

7. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń i podanie w dokumentacji informacji niezgodnych ze 

stanem faktycznym bądź wprowadzających w błąd osoba aplikująca bądź wyróżniona nagrodą 
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może zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym wykluczona z postę-

powań o nagrody, stypendia i inne wyróżnienia prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej na okres 5 lat od daty złożenia tychże oświadczeń. W przypadku stwierdzenia 

takiego naruszenia osoba dopuszczająca się wspomnianych przewinień zostanie również 

wykluczona z danej oraz każdej kolejnej edycji Konkursu. 

8. Osoba kandydująca do nagrody „Ad astra” ma prawo wycofać swoją aplikację na każdym 

etapie postępowania konkursowego, po złożeniu pisemnej prośby skierowanej do Komisji 

konkursowej. 

 

Procedura wyłaniania laureatów 

 

§ 4 

 

1. Wnioski złożone w konkursie „Ad astra” są rozpatrywane przez Komisję konkursową, zwaną 

dalej Komisją, która na podstawie przeprowadzonego postępowania wyłania laureatów. 

2. Komisję konkursową, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powołuje na ustalony 

okres prorektor UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej.  

3. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:  

a) prorektor UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej jako przewodniczący 

Komisji; 

b) co najmniej pięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych 

zatrudnionych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

reprezentujących różne dyscypliny naukowe i posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego; 

c) co najmniej trzy osoby reprezentujące Radę Młodych Naukowców UMCS; 

d) jeden przedstawiciel doktorantów wybrany w sposób określony przez prorektora 

ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

4. Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej jako przewodniczący ma prawo 

powołać do Komisji inne osoby. 

5. Członkowie Komisji nie mają możliwości aplikowania o nagrodę ani w edycji bieżącej ani 

w następnym roku.  

6. Nazwiska ekspertów i recenzentów poszczególnych wniosków są poufne. 
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§ 5 

 

1. W pierwszym etapie Konkursu wszystkie osoby spełniające kryteria określone w § 2 

składają odpowiednią dokumentację (scharakteryzowaną w § 3 ust. 3), precyzując 

reprezentowaną dyscyplinę naukową (zgodnie z oświadczeniem składanym w związku z 

procesem ewaluacji jednostek naukowych lub przynależnością do szkoły doktorskiej).  

2. Na podstawie złożonej dokumentacji i sumy punktów uzyskanych za poszczególne 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne (zgodnie z wartościami punktowymi określonymi  

w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3, ust. 3, lit. b, i z zastrzeżeniem, że 

punktacja za publikacje współautorskie i za inne osiągnięcia jest obliczana proporcjonalnie 

do wkładu procentowego kandydata) oraz ich wpływ społeczny sporządzane są listy 

rankingowe dla poszczególnych Wydziałów.  

3. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, kieruje 

się do drugiego etapu Konkursu po 2 wnioski osób z poszczególnych Wydziałów, które 

uzyskały najwyższą punktację. W zależności od liczby wniosków Przewodniczący Komisji 

może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby aplikacji kierowanych do 

rozpatrzenia na kolejnym etapie.  

4. W drugim etapie Konkursu na podstawie szczegółowej analizy wniosków Komisja, biorąc 

pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz ich wpływ społeczny, 

wyłania (zgodnie z deklarowaną wiodącą dyscypliną) po jednym laureacie w następujących 

obszarach dziedzinowych: 

a. Nauki Humanistyczne i Sztuka, 

b. Nauki Społeczne, 

c. Nauki Ścisłe i Przyrodnicze. 

5. Decyzje Komisji co do rozstrzygnięcia Konkursu albo wykluczenia osoby aplikującej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Wnioski osób aplikujących o nagrodę „Ad astra”, dokumentacja wytworzona przez 

Komisję konkursową oraz szczegóły ich rozmów oraz przebiegu posiedzeń nie są 

ujawniane osobom trzecim.  

7. Listy rankingowe nie są publikowane, ale każda osoba aplikująca ma prawo uzyskania 

informacji o uzyskanej pozycji po złożeniu pisemnego wniosku skierowanego do Komisji 

Konkursowej. 
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§ 6 

1. W każdym obszarze dziedzinowym wyłaniany jest jeden laureat, który otrzymuje nagrodę 

pieniężną. Komisja może jednak przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

2. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbywa się podczas Forum Młodych Naukowców 

2.0. Jeśli w danym roku takie wydarzenie nie jest organizowane, wówczas dokonuje się to 

podczas innego wydarzenia organizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie i wskazanego w ogłoszeniu konkursowym. 

3. Lista laureatów jest publikowana w serwisie internetowym UMCS, na podstronie Rady 

Młodych Naukowców i w innych mediach Uczelni (np. w mediach społecznościowych).  

4. Laureatem nagrody „Ad Astra” można zostać tylko jeden raz. 

5. Wysokość nagrody pieniężnej przyznawanej w Konkursie jest każdorazowo określana 

przez prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7  

1. Osoba aplikująca o nagrodę „Ad astra”, wypełniając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że 

akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie 

informacji o osiągnięciach oraz dorobku naukowym wykazanym w dokumentacji konkurso-

wej i wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych i marketingowych związanych 

z działalnością Organizatora Konkursu. Osoba aplikująca oświadcza również, że zapoznała 

się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik do tego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania informacji o przebiegu oraz 

rezultatach Konkursu, w tym o dorobku naukowym i artystycznym laureatów.  

3. Organizator ma wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu z powodu istotnych okoliczności oraz w kwestiach nieuregulowanych w niniej-

szym Regulaminie. 

4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do rozstrzygania sporów powstałych w trakcie 

Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. 
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”),  

z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. 

3. Z IOD można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu „Ad astra”, 

• działalności edukacyjno-informacyjnej UMCS, 

• w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami prawa. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b 

RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji  

o laureatach konkursu.   

6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie publikować imię i nazwisko 

wybranych uczestników w konkursie. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji  Konkursu lub przez okres 

wskazany w przepisach obowiązującego prawa albo  w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. 

8. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  W przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W celu 

realizacji   ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w konkursie.  

 

Przystępując do Konkursu: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przepro-

wadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o nim w tym w szczególności podawania do 

publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz informacji o moim dorobku naukowym 

i organizacyjnym oraz innych osiągnięciach wskazanych w dokumentacji konkursowej, we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie „Ad astra” oraz jego 

wynikach, a także w materiałach promocyjnych Uczelni.             

                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie mojego wizerunku w celu promocji i upow-

szechnienia relacji z Konkursu.  

 


