BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2020; poz. 264

OBWIESZCZENIE Nr 1
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 128 Rektora UMK
z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)

o g ł a s z a się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 128 Rektora UMK
z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, z uwzględnieniem zmiany
wprowadzonej zarządzeniem Nr 149 Rektora UMK z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającego
zarządzenie Nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK
z 2020 r., poz. 263).

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Załącznik do obwieszczenia Nr 1 Rektora UMK z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia
Nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

ZARZĄDZENIE Nr 128
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 20 września 2013 r.
Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych
Na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zwanego dalej „stypendium
projakościowym”, doktorantom, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed
rokiem 2019/2020.
§2
Stypendia projakościowe przyznaje się ze środków przekazanych Uniwersytetowi Mikołaja
Kopernika w Toruniu w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych, o której mowa w art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§3
1. Stypendia projakościowe są przyznawane na zasadach konkursu.
2. Uprawnienie do otrzymywania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej niż
30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.
3. Minimalna wysokość stypendium projakościowego wynosi 800 zł miesięcznie.
§4
1. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów UMK ustala na każdy rok
akademicki, odrębnie dla wydziałów toruńskich i wydziałów Collegium Medicum:
1) procent najlepszych doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium
projakościowego,
2) liczbę stypendiów projakościowych na poszczególnych latach studiów doktoranckich,
3) wysokość stypendium projakościowego.
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2. Podstawą do ustalenia liczby stypendiów projakościowych w danym roku akademickim jest
liczba doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich wg stanu na dzień
1 października.
§5
1. Stypendium przyznaje się na okres dwunastu miesięcy od października do września.
2. Doktorantowi, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich stypendium
przyznaje się na okres do dwunastu miesięcy od października do miesiąca, w którym kończy
się przedłużenie.
Rozdział II
Kryteria przyznawania stypendium projakościowego
§6
1. (uchylony)
2. Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się
osiągnięciami w pracy badawczej, osiągnięciami naukowymi lub osiągnięciami
artystycznymi w poprzednim roku studiów.
Rozdział III
Tryb i zasady przyznawania stypendium projakościowego
§7
1. Stypendium projakościowe przyznaje się na wniosek doktoranta; wzór wniosku stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego składa się każdego roku do kierownika
studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok akademicki, na
który ma być przyznane stypendium.
3. Kierownik studiów doktoranckich przedkłada wnioski o przyznanie stypendium
projakościowego do zaopiniowania komisji ds. studiów doktoranckich, powołanej zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie studiów doktoranckich UMK.
§8
(uchylony)
§9
1. Stypendium projakościowe jest przyznawane na podstawie wymienionych we wniosku
osiągnięć w pracy badawczej, osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych uzyskanych
w poprzednim roku studiów.
2. Za osiągnięcia w pracy badawczej, osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, uważa
się w szczególności:
1) publikacje naukowe,
2) udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych albo
zagranicznych,
3) udział w projektach badawczych/artystycznych.
3. Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium projakościowego, szczegółowy wykaz
osiągnięć w pracy badawczej, osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych oraz sposób
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dokumentowania osiągnięć dla poszczególnych studiów doktoranckich na wydziale, ustala
kierownik studiów doktoranckich wraz z przedstawicielami doktorantów danej dyscypliny,
a zatwierdza rektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów.
4. (uchylony)
5. Informacje o zasadach oceny merytorycznej i sposobie dokumentowania osiągnięć podaje
się niezwłocznie do wiadomości doktorantów na stronie internetowej danego Wydziału.
§ 10
1. Oceny merytorycznej osiągnięć doktorantów dokonują komisje ds. studiów doktoranckich
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do złożenia wniosków.
2. Wyniki oceny merytorycznej komisja ds. studiów doktoranckich przedstawia w formie list
rankingowych, w malejącym porządku uzyskanych wyników.
3. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 2, sporządzane są odrębnie dla każdego roku
studiów doktoranckich, oddzielnie dla poszczególnych studiów doktoranckich
prowadzonych na wydziale.
4. Doktoranci, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich umieszczani są na
liście rankingowej łącznie z doktorantami IV roku studiów.
§ 11
Zaopiniowane wnioski o stypendia projakościowe i listy rankingowe, o których mowa w § 10
ust. 2, komisje ds. studiów doktoranckich przekazują rektorowi w terminie do 15 października.
§ 12
1. Decyzje w sprawie przyznania stypendium projakościowego podejmuje rektor.
2. Rektor przyznaje stypendia projakościowe najlepszym doktorantom z list rankingowych
w ramach ustalonych liczb stypendiów projakościowych, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 2.
3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie najlepszych doktorantów określonej zgodnie
z § 4 ust. 1. pkt 1, który nie otrzymuje stypendium doktoranckiego przyznaje się środki
finansowe w wysokości stypendium projakościowego. Środki te stają się stypendium
doktoranckim.
§ 13
W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich lub zawieszenia
w prawach doktoranta
zaprzestaje się wypłaty stypendium projakościowego
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja
o skreśleniu albo zawieszeniu w prawach doktoranta stała się ostateczna.
§ 14
1. Doktorantowi otrzymującemu stypendium projakościowe, który ukończył studia
doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz
uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu
ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się
środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie
stypendium projakościowego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania
studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
2. Doktorantowi, o którym mowa w § 5 ust. 2, otrzymującemu stypendium projakościowe,
który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w decyzji
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w sprawie przedłużenia studiów doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty stypendium
projakościowego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ukończył studia.
§ 15
W okresie studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany doktorantów, a także
w okresie odbywania staży krajowych lub zagranicznych doktorant zachowuje prawo do
otrzymywania stypendium projakościowego.
§ 16
Doktorant, który uzyskał stypendium projakościowe na podstawie informacji niezgodnych
ze stanem faktycznym jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium w pełnej wysokości.
Rozdział IV
Wypłata stypendium projakościowego
§ 17
Stypendium projakościowe wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy
wskazany przez doktoranta.
§ 18
Stypendium projakościowe wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendium za
październik i listopad może być dokonywana łącznie w listopadzie.
Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19
(uchylony)
§ 20
Traci moc zarządzenie 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych.
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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