
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 115 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 57 

  

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów  

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 doktorantów 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 doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów 

Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia 

międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych 

wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych.  

2. Przewidziana jest co najmniej jedna edycja konkursu rocznie do 2025 roku, aż do 

wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w programie IDUB. 

3. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu  

w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. 

4. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni 

wizyty, zwanej dalej „stażem”, w zagranicznej instytucji naukowej.  

5. W jednej edycji doktorant może złożyć jeden wniosek o sfinansowanie stażu. 

6. W przypadku uzyskania finansowania stażu doktorant otrzyma grant w formie umowy 

stażowej, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na kwotę będącą 

sumą kosztów podróży oraz pobytu, liczonych na bazie ryczałtów opisanych w ust. 7 i 8 

oraz uzależnionych od odległości od miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i od 

długości pobytu. Od kwoty grantu zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od 

osób fizycznych. 

7. Koszty podróży oblicza się zgodnie z poniższą tabelą: 
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Odległość (w km) w linii prostej  

z Torunia do miejsca docelowego 

Kwota 

poniżej 500 1 040 PLN 

500 – 999 2 080 PLN 

1 000 – 2 999 3 120 PLN 

3 000 – 5 999 4 160 PLN 

6 000 – 9 000 5 200 PLN 

powyżej 9000 6 240 PLN 

8. Ryczałt na pokrycie kosztów pobytu wynosi 

1) od 464 do 510 PLN na każdy dzień w przypadku obywania stażu w kraju należącym do 

OECD, 

2) od 306 do 336 PLN na każdy dzień w przypadku obywania stażu w kraju nienależącym 

do OECD.  

O ostatecznej wysokości ryczałtu decyduje komisja konkursowa.  

 

§ 3 

 

1. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mobilnosci@umk.pl. 

2. Kompletne zgłoszenie przygotowane w języku angielskim powinno zawierać: 

1) życiorys naukowy, 

2) listę publikacji, 

3) zaproszenie od instytucji mającej gościć doktoranta, 

4) plan naukowy stażu, 

5) opis efektów staży odbytych w ramach wcześniejszych edycji konkursu  

(w przypadku osób, które odbyły staże w ramach wcześniejszych edycjach konkursu), 

6) opinię promotora (opiekuna naukowego, w przypadku uczestników studiów 

doktoranckich, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego) na temat znaczenia 

planowanego działania dla rozwoju naukowego doktoranta i badań prowadzonych w 

ramach przygotowywanej przez doktoranta rozprawy doktorskiej. 

3. Zgłoszenia nadesłane w ramach konkursu będą oceniane przez komisje konkursowe 

złożone z ekspertów reprezentujących Rady Dziedzinowe w trzech grupach dziedzinowych. 

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

Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia  

w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. 

5. Przy ocenie merytorycznej wniosków bierze się pod uwagę: 

1) dorobek naukowy doktoranta, przy czym w przypadku osób, które odbyły staże  

w ramach wcześniejszych edycji konkursu, ocena dorobku naukowego powinna 

uwzględniać efekty tych staży (od 0 do 25 punktów), 

2) wartość merytoryczną działań planowanych w ramach stażu (od 0 do 40 punktów), 

3) rangę instytucji goszczącej (od 0 do 25 punktów), 

4) opinię promotora (opiekuna naukowego) (od 0 do 10 punktów).  

Karta oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   

6. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej komisje konkursowe sporządzą listy rankingowe.  

7. Na podstawie sporządzonych list rankingowych oraz rekomendacji komisji konkursowych 

Rady Dziedzinowe sporządzą listy laureatów.  

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 oraz otrzyma kartę oceny swojego wniosku.   

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

laureatów. 
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§ 4 

 

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

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

rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

2. Doktorant, który odbył staż finansowany w ramach konkursu, jest zobowiązany do złożenia 

przewodniczącemu odpowiedniej Rady Dziedzinowej oraz dyrektorowi właściwej szkoły 

doktorskiej lub właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich sprawozdania z 

odbytego stażu w terminie 2 miesięcy od zakończenia stażu. 

3. 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.  

4. 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 


