
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2018; poz. 349 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 156 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 1 października 2018 r. 

 

Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom 

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia Copernicana”  

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Na podstawie § 143 ust. 2 Statutu UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn 

Prawny UMK z 2017 r., poz. 252 z późn. zm.) w związku z porozumieniem  z dnia  

6 kwietnia 2018 r. dotyczącym utworzenia i prowadzenia od roku akademickiego 2018/2019 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o nazwie Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka 

„Academia Copernicana” realizowanych w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z302/17 

pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni 

 

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

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania doktoranckich stypendiów 

rozwojowych, zwanych dalej „Stypendiami” oraz jednorazowego stypendium 

projakościowego, dla uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia 

Copernicana” (ISD AC). 

 

§ 2 

Stypendia są finansowane ze środków przekazanych Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika  

w Toruniu na realizację projektu pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – 

modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni  

realizowanych w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z302/17. 

 

§ 3 

1. Wysokość Stypendium na I i II roku studiów wynosi 2 000 zł miesięcznie i jest wypłacane 

przez 12 miesięcy każdego roku akademickiego. 

2. Wysokość Stypendium na III roku studiów wynosi 2 500 zł miesięcznie i jest wypłacane 

przez 12 miesięcy. 

3. Wysokość Stypendium na IV roku studiów wynosi 2 500 zł miesięcznie i jest wypłacane 

przez 9 miesięcy. 
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4. Na IV roku studiów jest wypłacane jednorazowe stypendium projakościowe w wysokości 

10 000 zł. 

5. Stypendia rozwojowe i stypendium projakościowe przyznaje się na wniosek uczestnika ISD 

AC, których wzory określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania stypendium rozwojowego i jednorazowego stypendium 

projakościowego 

 

§ 4 

1. Na pierwszym roku studiów Stypendium może być przyznane uczestnikowi ISD AC, który 

spełni łącznie następujące warunki: 

1) złoży deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

2) złoży wniosek o przyznanie stypendium, w terminie, o którym mowa § 5. 

2. W kolejnych latach Stypendium może być przyznane uczestnikowi ISD AC, który: 

1) złoży wniosek o przyznanie stypendium, w terminie, o którym mowa § 5; 

2) terminowo zaliczy wszystkie zajęcia i złoży wszystkie egzaminy przewidziane  

w indywidualnym planie studiów; 

3) prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne na zasadach i w wymiarze 

określonym w ramowym planie studiów; 

4) złoży roczne sprawozdanie z realizacji programu studiów doktoranckich i z postępów 

w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (wzór sprawozdania określa 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu); 

5) uzyska ocenę pozytywną z realizacji przez doktoranta programu studiów oraz 

indywidualnego planu badawczego. 

3. Jednorazowe stypendium projakościowe może być przyznane uczestnikowi ISD AC, który: 

1) złoży wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium projakościowego; 

2) terminowo zaliczy wszystkie zajęcia i złoży wszystkie egzaminy przewidziane  

w indywidualnym planie studiów; 

3) prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne na zasadach i w wymiarze 

określonym w ramowym planie studiów; 

4) zostanie dopuszczony do publicznej obrony pracy doktorskiej. 

 

Rozdział 3 

Tryb i zasady przyznawania Stypendium rozwojowego i jednorazowego stypendium 

projakościowego 

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie Stypendium rozwojowego składa się każdego roku  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października.  

2. Wniosek o stypendium projakościowe składa się w terminie do 7 dni od posiedzenia Rady 

Wydziału, na którym doktorant został dopuszczony do publicznej obrony pracy doktorskiej.  

3. Wnioski, o których mowa w ust 1 i 2 składa się w Biurze projektu (Wydział Biologii  

i Ochrony Środowiska UMK, pokój 129). 

 

§ 6 

1. Stypendium rozwojowe i jednorazowe stypendium projakościowe przyznaje Rada 

Programowa ISD AC. 

2. Do obowiązków Rady Programowej ISD AC, w zakresie przyznawania Stypendiów, należy 

w szczególności: 

1) ustalanie list stypendystów;  

2) wydawanie decyzji w sprawie przyznania Stypendium; 
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3) przygotowanie protokołów potwierdzających przyznanie stypendiów; 

4) wydawanie decyzji w sprawie wstrzymania i wznowienia wypłaty Stypendium; 

5) wydawanie decyzji o utracie prawa do Stypendium. 

 

Rozdział 4 

Wypłata Stypendium 

 

§ 7 

1. Stypendia rozwojowe wypłacane są co miesiąc, a stypendium projakościowe jednorazowo 

po dopuszczeniu doktoranta do publicznej obrony pracy doktorskiej. 

2. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy Stypendysty. 

3. Warunkiem wypłaty Stypendium jest dostępność środków finansowych na ten cel na 

wyodrębnionym rachunku projektu.  

 

§ 8 

Uczestnikowi ISD AC, któremu przyznano Stypendium i który ukończył studia przed terminem 

określonym w planie studiów, pozostałą kwotę przyznanego Stypendium wypłaca się 

jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

Stypendysta jest zobowiązany do: 

1) pełnego wykorzystywania możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy  

i umiejętności; 

2) terminowego składania sprawozdań z prac nad rozprawą doktorską (sprawozdania 

rocznego do 20 września). 

 

§ 10 

1. W okresie odbywania stażu poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 

stypendysta zachowuje prawo do otrzymywania Stypendium. 

2. Jeżeli uczestnik ISD AC został zawieszony w prawach doktoranta wypłatę Stypendium 

wstrzymuje się do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. 

3. Uczestnik ISD AC, który został skreślony z listy doktorantów, traci prawo do Stypendium 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został skreślony. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 
 

 

 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 

 


