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ZARZĄDZENIE Nr 33 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

Regulamin warsztatów „My First Article in English”/„Mein erster Artikel auf Deutsch” 

organizowanych 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 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa studentów oraz doktorantów UMK w warsztatach 

pn. „My First Article in English”/„Mein erster Artikel auf Deutsch”, zwanych dalej 

„warsztatami”, finansowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” (IDUB), w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej. 

2. W Regulaminie określone zostały ogólne zasady rekrutacji uczestników, organizacja i tok 

warsztatów oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników.  

 

§ 2 

Organizatorem warsztatów jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) z siedzibą 

w Toruniu przy ul. Gagarina 11 (tel.: +48 56 6114212, +48 56 6114213, e-mail: spnjo@umk.pl) 

we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (CJSM) z siedzibą  

w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej-Curie 9 (tel. +48 52 585 34 46, e-mail: 

jezykiobce@cm.umk.pl). 

 

§ 3 

1. W zakres warsztatów wchodzi uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, 

skierowanych do osób wywodzących się z następujących obszarów nauki: 

1) Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne; 

2) Nauki Społeczne; 

3) Nauki Ścisłe i Przyrodnicze; 

4) Nauki Medyczne. 

2. Warsztaty obejmą również grupę zajęciową w języku niemieckim wspólnej dla 

wymienionych w ust. 1 obszarów nauki. 
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§ 4 

Uczestnikami warsztatów mogą być studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia, studenci 

piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci ze szkół doktorskich oraz 

studiów doktoranckich. 

 

§ 5 

1. Warsztaty są nieodpłatne. 

2. Warsztaty organizowane są cyklicznie w dwóch edycjach w roku akademickim  

w 5-osobowych grupach szkoleniowych. 

3. W ramach warsztatów każdy uczestnik: 

1) udział w 10 godzinach lekcyjnych zajęć grupowych; 

2) skorzystać z 2 godzin lekcyjnych indywidualnych konsultacji. 

 

§ 6 

1. Warsztaty prowadzone są w formie zdalnej na platformie MS Teams. 

2. Warsztaty prowadzone są według autorskich programów osób pracujących w SPNJO oraz 

CJSM. 

 

§ 7 

Przystępując do rekrutacji uczestnicy wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres e-mail) w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w warsztatach. 

 

§ 8 

1. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia 

na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie zawiera imię nazwisko, status 

(student/doktorant), obszar nauk. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

2. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do zgłoszenia się na warsztaty w wyznaczonym 

terminie ustalonym przez  osoby prowadzące.  

3. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa, którą należy zgłosić na adres mailowy 

myfirstarticle@umk.pl na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 

4. Brak udziału w warsztatach, mimo wcześniejszej deklaracji, będzie skutkował utratą 

możliwości ponownego uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów. 

 

§ 9 

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo  

w warsztatach, który będzie wydawany po zakończeniu zajęć. 

 

§ 10 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w warsztatach. Wszelkie zmiany 

zostaną podane do wiadomości drogą mailową. 

2. Pytania dotyczące warsztatów można kierować na adres: myfirstarticle@umk.pl. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2021 r. 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 
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