
 

 

 
    

  

ZARZĄDZENIE Nr 124 
  

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

  

z dnia 17 sierpnia 2022 r.  

  

Regulamin przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów   

na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   

i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), § 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.) oraz § 15 ust. 3 pkt 12 zarządzenia Nr 225 Rektora UMK 

z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu 

„Inicjatywa doskonałości– uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  

w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 374)   

 

 

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

  

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

 

§ 1  

 

Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania stypendiów finansowanych ze środków 

programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” studentom pierwszego roku 

studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych, 

prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanych dalej „stypendiami”.  

  

Rozdział 2  

Zasady przyznawania stypendiów  
  

§ 2  

 

Uprawnienie do otrzymania stypendium przysługuje studentom pierwszego roku:  

1) studiów pierwszego stopnia,   

2) jednolitych studiów magisterskich,   

3) studiów drugiego stopnia.  
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§ 3  

 

1. Stypendium przyznaje się na okres dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września 

w danym roku akademickim.  

2. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, stypendium przyznaje się 

na okres siedmiu miesięcy od 1 marca do 30 września w danym roku akademickim.  

  

§ 4  

 

Wysokość i liczbę stypendiów ustala rektor na wniosek dyrektora uniwersyteckiego centrum 

doskonałości albo koordynatora kierunku w języku angielskim.  

 

§ 5 

 

1. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu.  

2. Konkurs przeprowadza dyrektor uniwersyteckiego centrum doskonałości lub koordynator 

kierunku w języku angielskim.   

  

Rozdział 3  

Kryteria przyznawania stypendium   
  

§ 6  

 

1. Stypendium na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich może być przyznane osobie, która została przyjęta na te studia w roku zdania 

egzaminu dojrzałości.  

2. Stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może być przyznane osobie, która 

została przyjęta na te studia nie później niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia.  

3. Stypendium nie przysługuje osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra 

inżyniera lub równoważny.  

4. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może ubiegać się o stypendium 

na każdym z nich, jednak pobierać stypendium może tylko na jednym, wskazanym przez 

siebie kierunku.  

 

§ 7  

 

1. Stypendium może być przyznane studentom, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście 

rankingowej sporządzonej zgodnie z kryteriami ustalonymi przez dyrektora 

uniwersyteckiego centrum doskonałości lub koordynatora kierunku w języku angielskim. 

2. Kryteria przyznawania stypendium dyrektor uniwersyteckiego centrum doskonałości lub 

koordynator kierunku w języku angielskim podaje do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych wydziału – dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego do 

1 października, dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego do 1 marca  

w danym roku akademickim. 

 

Rozdział 4  

Tryb przyznawania stypendium   
  

§ 8  

 

1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez studenta, którego 

wzór stanowi załącznik do zarządzenia.  



 

3  

  

2. Wniosek może zostać poszerzony o załączniki określone przez dyrektora uniwersyteckiego 

centrum doskonałości lub koordynatora kierunku w języku angielskim w ogłoszeniu  

o konkursie.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dyrektora uniwersyteckiego centrum 

doskonałości lub koordynatora kierunku w języku angielskim.   

4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 21 października (lub do 21 marca 

w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim) danego roku 

akademickiego.  

5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana przez dyrektora 

uniwersyteckiego centrum doskonałości albo koordynatora kierunku w języku angielskim 

odrębnie dla każdego kierunku.  

  

§ 9  

 

1. Wyniki oceny merytorycznej wniosków przesyłane są w formie listy rankingowej do 

rektora. Listy sporządzane są odrębnie dla każdego kierunku studiów. 

2. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje rektor.  

 

§ 10  

 

Od decyzji rektora, studentowi przysługuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia wniosek   

o ponowne rozpatrzenie sprawy.   

 

Rozdział 5  

Wypłata stypendium  

 

§ 11  

 

Stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy podany przez studenta 

w systemie USOS.  

 

§ 12  

 

Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przy czym stypendium za miesiąc październik i listopad 

wypłacane jest łącznie w listopadzie. W przypadku studiów rozpoczynających się od semestru 

letniego, stypendium za miesiąc marzec i kwiecień wypłacane jest łącznie w kwietniu.  

 

§ 13 

 

1. Zaprzestaje się wypłaty stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów zgodnie z § 59 ust. 1 pkt 2 -3, § 60 ust. 1 pkt 1-3 

Regulaminie Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

2) uzyskania urlopu długoterminowego, którego warunki określone są w Regulaminie 

Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

3) stwierdzenia podania przez studenta, we wniosku, o którym mowa w § 7 pkt. 1, 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

4) niezaliczenia jednego lub więcej przedmiotów w pierwszym semestrze studiów. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 zaprzestaje się wypłaty stypendium  

z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu w którym decyzja o skreśleniu  

z listy studentów stała się ostateczna.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, student zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych środków. 
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Rozdział 6  

Przepisy końcowe  

  

§ 14 

 

Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania stypendiów prowadzą Dział Rekrutacji  

i Spraw Studenckich, Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM oraz właściwe dziekanaty 

wydziałów.  

 

§ 15 

 

Traci moc zarządzenie Nr 180 Rektora UMK z dnia 14 września 2021 r. Regulamin 

przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się 

w priorytetowych obszarach badawczych (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 301). 

 

§ 16  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2022 r.  

 

 

  

R E K T O R  
  

  

 

 prof. dr hab. Andrzej Sokala  


