BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2021; poz. 302
ZARZĄDZENIE Nr 181
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, finansowanego
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 52 ust. 3 uchwały nr 37 Senatu UMK z dnia
z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny
UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 pkt 10 zarządzenia Nr 239 Rektora UMK
z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 392)
z a r z ą d z a się, co następuje
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Zarządzenie określa zasady i tryb przyznawania doktorantom szkół doktorskich oraz studiów
doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej
„Uniwersytetem”, zwiększenia stypendium doktoranckiego, zwanego dalej „zwiększeniem
stypendium”, finansowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza”.
§2
1. Wysokość kwoty zwiększenia oraz liczbę stypendiów podlegających zwiększeniu
w danym roku akademickim określają dyrektorzy uniwersyteckich centrów doskonałości
i kierownicy zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych w oparciu
o dostępność funduszy.
2. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium nie może być wyższa niż 50% wysokości
minimalnego stypendium określonego w art. 209 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Kwota zwiększenia stypendium finansowana jest odpowiednio ze środków uniwersyteckich
centrów doskonałości, środków własnych zespołów badawczych Emerging fields lub
z ogólnego limitu przewidzianego na stypendia dla doktorantów z wyłaniających się pól
badawczych.

Rozdział 2
Tryb i zasady przyznawania zwiększenia stypendium
§3
Zwiększenie stypendium mogą otrzymać doktoranci Uniwersytetu, odbywający kształcenie w
szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich, prowadzący badania w uniwersyteckich
centrach doskonałości lub zespołach badawczych wyłaniających się pól badawczych, którzy
posiadają istotne osiągnięcia naukowe.
§4
1. Zwiększenie stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez
doktoranta odpowiednio do dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów
doktoranckich.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien być zaopiniowany przez promotora lub
opiekuna naukowego doktoranta oraz właściwego dyrektora uniwersyteckiego centrum
doskonałości lub kierownika zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego.
3. Zwiększenie stypendium, przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek, na
okres nie dłuższy niż do końca danego roku akademickiego.
4. Wzór wniosku w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Zwiększenie stypendium mogą otrzymać także doktoranci, którym nie przyznano
stypendium doktoranckiego, oraz doktoranci przedłużający okres trwania studiów.
§5
1. Decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktorantowi szkoły doktorskiej,
podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady szkoły doktorskiej.
2. Decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktorantowi studiów
doktoranckich, podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii właściwej komisji ds. studiów
doktoranckich.
3. Od decyzji rektora w sprawie przyznania zwiększenia, w terminie 7 dni od dnia jej
doręczenia, doktorantowi służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Rozdział 3
Wypłata stypendium
§7
1. Zwiększenie stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy
podany przez doktoranta w systemie USOS.
2. Zwiększenie stypendium wypłaca się do 5-go dnia każdego miesiąca na podstawie decyzji
o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego.
3. Pierwszej wypłaty zwiększenia stypendium dokonuje się nie później niż w terminie 7 dni
od dnia, w którym decyzja o przyznaniu kwoty zwiększenia stała się ostateczna,
z ewentualnym wyrównaniem.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§8
1. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania zwiększenia stypendiów doktorantom
szkół doktorskich prowadzą sekretariaty szkół doktorskich.
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2. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania zwiększenia stypendiów doktorantom
studiów doktoranckich prowadzą Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich, Dział Rekrutacji
i Spraw Studenckich CM oraz właściwe dziekanaty.
§9
W zarządzeniu Nr 239 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz
zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 392) § 15 ust. 3 pkt 10
otrzymuje brzmienie:
„10) zwiększenie stypendiów doktoranckich ze środków programu (zarządzenie Nr 181
Rektora UMK z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyznawania zwiększenia
stypendium doktoranckiego, finansowanego w ramach programu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 302));”.
§ 10
Traci moc Zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania kwoty zwiększającej stypendia doktorantom,
finansowanej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Biuletyn
Prawny UMK z 2020 r., poz. 278).
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala
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