
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 276 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 161 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów 

badawczych Emerging fields w ramach programu  „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) 

 

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

 

§ 1  

Zarządzenie określa zasady i tryb przyznawania doktorantom przyjętym w ramach rekrutacji 

ciągłej do szkół doktorskich prowadzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

zwanym dalej „Uniwersytetem”, stypendiów doktoranckich finansowanych ze środków 

zespołów badawczych Emerging fields w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” (IDUB), zwanych dalej „stypendiami”. 

 

§ 2 

1. Wysokość i liczbę stypendiów w danym roku akademickim określa rektor na wniosek 

przewodniczącego zespołu koordynującego IDUB, biorąc pod uwagę środki dostępne na 

stypendia w programie IDUB dla zespołów badawczych Emerging fields. 

2. Do końca 2021 roku do dyspozycji jest nie więcej niż 12 stypendiów. 

3. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 4 300 PLN. 

 

§ 3 

Stypendia finansowane są ze środków programu IDUB przeznaczonych dla zespołów 

badawczych Emerging fields na stypendia dla najlepszych doktorantów.  

 

§ 4 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium wydaje rektor. 

2. Zaopiniowany przez dyrektora szkoły doktorskiej wniosek o przyznanie doktorantowi 

stypendium składa do rektora kierownik zespołu badawczego Emerging fields, w którym 

doktorant prowadzi badania naukowe. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłużej  

niż na 4 lata. 
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4. Od decyzji rektora w sprawie przyznania stypendium, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia, doktorantowi oraz kierownikowi zespołu badawczego Emerging fields służy 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

§ 5 

1. Stypendium wypłaca się miesięcznie, do 5-go każdego miesiąca, na podstawie decyzji  

o przyznaniu stypendium. 

2. Pierwszej wypłaty stypendium dokonuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia,  

w którym decyzja o przyznaniu stypendium stała się wykonalna.  

3. Wysokość stypendium ulega podwyższeniu po pozytywnym wyniku oceny śródokresowej 

nie mniej, niż do kwoty  określonej w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku przyznania stypendium w kwocie 

równej lub wyższej od kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, stypendium ulega 

podwyższeniu o co najmniej 25 %. 

 

§ 6 

Obsługę administracyjną przyznawania stypendiów prowadzą sekretariaty szkół doktorskich. 

 

§ 7 

Doktoranci szkół doktorskich otrzymujący stypendia otrzymują dodatkowe środki na 

działalność naukową, w tym na mobilność, czyli na pokrycie: 

a) jednego 2-3 miesięcznego stażu w jednostce naukowej drugiego promotora, 

b) dwóch maksymalnie dwutygodniowych staży zagranicznych w jednostce naukowej,  

w której doktorant będzie prowadził badania lub rozwijał kompetencje naukowo-

badawcze związane z realizacją swojego projektu, 

c) dwóch maksymalnie tygodniowych przyjazdów drugiego promotora na Uniwersytecie  

i wygłoszenia przynajmniej jednego wykładu, 

d) dwóch maksymalnie tygodniowych wyjazdów promotora do jednostki naukowej,  

w której zatrudniony jest drugi promotor doktoranta. 

 

§ 9 

Obsługę administracyjną w zakresie wydatkowania środków na działalność naukową 

doktorantów prowadzi sekretariat Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia 

Copernicana. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


