
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 113 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 55 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin konkursu na mobilność dla studentów  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 120)  

 

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

 

§ 1 

Konkurs na mobilność dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany 

dalej „konkursem”, organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – 

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

dalej „Uniwersytetem”, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status 

Uczelni Badawczej.  

 

§ 2 

1. Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego 

doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni,  

z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub  

w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości 

Naukowej i Emerging Fields.  

2. Lista uczelni partnerskich Uniwersytetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Przewidziane są dwie edycje konkursu rocznie do 2025 roku, aż do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel w programie IDUB. 

4. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr 

wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd 

uzyskanego w ramach programu Erasmus+. 

5. W jednej edycji konkursu student może złożyć jeden wniosek. 

6. Zwiększenie stypendium, o którym mowa w punkcie 4 wynosi: 

1) 2 000 PLN na miesiąc w przypadku wyjazdu do krajów z Grupy 1, tj. Dania, Finlandia, 

Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, 

2) 1 800 PLN na miesiąc w przypadku wyjazdu do krajów z Grupy 2, tj. Austria, Belgia, 

Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, 

3) 1 600 PLN na miesiąc w przypadku wyjazdu do krajów z Grupy 3, tj. Bułgaria, 

Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

7. Z kwoty zwiększenia stypendium zostanie potrącony podatek dochodowy. 
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§ 3 

1. Zgłoszenia do konkursu, należy przesyłać na adres mailowy mobilnosci@umk.pl,  

z dopiskiem – „Konkurs – Mobilność studentów”. 

2. Kompletne zgłoszenie przygotowane powinno zawierać: 

1) List motywacyjny, 

2) CV z listą osiągnięć obejmującą aktywność naukową studenta, 

3) zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku 

akademickim. 

3. W przypadku uzyskania finansowania w ramach niniejszego konkursu, student 

zobowiązany jest przedstawić przewodniczącej zespołu roboczego nr 3 IDUB 

potwierdzenie uzyskania stypendium Erasmus+ w terminie do dwóch miesięcy od daty 

ogłoszenia wyników konkursu. 

4. Zgłoszenia nadesłane w ramach konkursu będą oceniane powołane przez komisje 

konkursowe złożone z ekspertów reprezentujących Rady Dziedzinowe w trzech grupach 

dziedzinowych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne 

oraz Nauki o Życiu. 

5. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają ocenie merytorycznej. 

Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia  

w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. 

6. Przy ocenie merytorycznej wniosków o sfinansowanie wyjazdu bierze się pod uwagę: 

1) aktywność naukowy studenta (od 0 do 50 punktów); 

2) średnia ocen: liczba punktów jest iloczynem średniej i liczby 10 (do 50 punktów). 

Karta oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   

7. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej komisje konkursowe wyłonią listy laureatów 

trzech grupach dziedzinowych. 

8. Listy laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.umk.pl/idub, a każdy 

wnioskodawca drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie 

poinformowany o decyzji komisji oraz otrzyma kartę oceny swojego wniosku. 

9. Wyjazd musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od momentu ogłoszenia decyzji 

komisji konkursowej. 

 

§ 4 

1. Od decyzji komisji konkursowej przysługuje odwołanie w formie pisemnej w ciągu 7 dni 

od ogłoszenia wyników na adres mobilnosci@umk.pl. Decyzja komisji konkursowej po 

rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator 

każdorazowo poinformuje o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji 

na stronie internetowej www.umk.pl/idub.  

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


