
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2022; poz. 220 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 126 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

Regulamin konkursu 

Współpraca – Integracja – Rozwój - Programy Letnie dla Studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

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.) w związku z zarządzeniem Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. 

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarzadzania programu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny z 2021 r., 

poz. 374 z późn. zm.)  

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne konkursu 

 

§ 1 

 

1. Konkurs 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. Celem konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój - Programy Letnie dla Studentów  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wsparcie realizacji projektów 

wyłonionych w ramach konkursu Toruńskich Programów Letnich dla Studentów/Toruń 

Students Summer Programs – TSSP (TSSP), zwanych dalej „Programami Letnimi”, 

poprzez włączenie studentów Uniwersytetu do współpracy naukowej z grupą studentów 

zagranicznych uczelni, będących laureatami Programów Letnich i pracowników 

naukowych Uniwersytetu, będących autorami projektów. 

3. Konkurs realizowany będzie do 2025 roku, do wyczerpania środków przeznaczonych na 

ten cel w programie IDUB. 

4. Współpraca jest realizowana w formie czterotygodniowych staży naukowych w formule 

pomocy studenckiej, odbywanych przez studentów Uniwersytetu w miesiącach letnich, 

w czasie trwania projektów wyłonionych w Programach Letnich. 
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5. Staże naukowe studentów Uniwersytetu realizowane są w ramach projektów zgłoszonych 

do Toruńskich Programów Letnich dla Studentów/Toruń Students Summer Programs – 

TSSP (TSSP):  

1) TSSP ExSci – Toruń Students Summer Program in Exact Sciences; 

2) TABMED - Toruń and Bydgoszcz Medical Summer Program;  

3) TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences;  

4) TELSP - Toruń Economic and Legal Summer Program; 

5) THUS - Torun Humanities and Social Sciences Summer Program.  

 

 

Rozdział 2 
Zasady naboru studentów Uniwersytetu do konkursu 

 

§ 2 

 

1. W ramach konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój - Programy Letnie dla Studentów 

UMK, student Uniwersytetu może realizować staże naukowe w formie współpracy 

naukowej z grupą studentów zagranicznych uczelni, będących laureatami Programów 

Letnich, oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu, będących autorami projektów. 

Celem współpracy jest rozwój kompetencji badawczych, językowych i społecznych 

studentów Uniwersytetu, zdobycie doświadczenia badawczego oraz integracja studentów 

zagranicznych ze społecznością Uniwersytetu. 

2. Każdy uczestnik pozostaje pod opieką merytoryczną autora projektu Programów Letnich 

wybranego w trakcie procedury składania wniosku w konkursie. 

3. Staże naukowe trwają maksymalnie cztery tygodnie i są realizowane na Uniwersytecie w 

okresie lipiec-sierpień każdego roku (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest odbycie 

stażu naukowego w czerwcu i wrześniu). Szczegółowe terminy realizacji projektów 

określone są przez pracowników Uniwersytetu, będących autorami projektów Programów 

Letnich. 

4. Konkurs adresowany jest do studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz 

jednolitych studiów magisterskich, realizowanych na Uniwersytecie, którzy wykazują 

aktywność naukową i silną motywację do wsparcia wskazanego projektu badawczego. 

 

§ 3 

 

1.    Zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora danego 

Programu letniego, wskazany na stronie programu.  

2.    Zgłoszenie przygotowane w języku angielskim lub polskim powinno zawiera: 

1) CV kandydata (do 2 stron A4); 

2) list motywacyjny kandydata do odbycia stażu (1 strona); 

3) potwierdzenie statusu studenta oraz potwierdzone w dziekanacie zaświadczenie 

o uzyskanej średniej ocen z semestru poprzedzającego organizację konkursu; 

4) ewentualne zaświadczenie potwierdzające aktywność w studenckim ruchu 

naukowym lub aktywność społeczną opartą na wolontariacie. 

3. Każdy kandydat może wybrać jeden projekt z listy projektów dostępnych na stronie 

internetowej Programów Letnich.  

4. W przypadku, gdy informacje podane w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, nie są zgodne 

z prawdą, kandydat może zostać zdyskwalifikowany z udziału w konkursie na każdym 

etapie. 
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5. Wysyłając zgłoszenie, studenci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich podstawowych 

danych osobowych przez organizatora. Dodatkowo uczestnicy wyrażają zgodę na 

publikację ich nazwisk na stronie internetowej Programów Letnich. Dane osobowe 

studentów, którzy zdecydują się na realizację stażu naukowego i zostaną laureatami 

konkursu, będą przetwarzane dla potrzeb Programów letnich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6. Wysyłając zgłoszenie, studenci akceptują warunki Regulaminu przedstawionego 

w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnicy zostaną wybrani przez komisje konkursowe – jedną dla każdego Programu 

Letniego, obradujące w składzie: 

1) Koordynator Programu lub jego zastępca; 

2) autorzy projektów, realizowanych w ramach danego programu. 

2. W oparciu o ustalone kryteria komisja konkursowa sporządza listy rankingowe 

uczestników – studentów Uniwersytetu – osobno dla każdego Programu Letniego. 

Przewiduje się sfinansowanie 15 staży, po 3 w każdym Programie Letnim. W przypadku 

braku wystarczającej liczby zgłoszeń do części Programów Letnich, zespół koordynujący 

IDUB może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dostępnych staży w innych Programach 

Letnich, zachowując łączny limit 15 staży. 

3. W ocenie wniosków pod uwagę będą brane motywacja kandydatów (ocena w skali 0-40 

punktów), średnia ocen z ubiegłego semestru (do 10, tzn. średnia ocen pomnożona przez 

2) oraz dotychczasowa aktywność naukowa i badawcza (ocena w skali 0-50 punktów). 

4. Komisja przygotowuje listy rankingowe, sporządzone na podstawie punktacji w zakresie 

motywacji kandydatów oraz dotychczasowej aktywności naukowej i badawczej. 

5. Decyzję w sprawie przyznania finansowania podejmuje rektor na podstawie przedłożonych 

list rankingowych, po zasięgnięciu opinii zespołu koordynującego IDUB. 

6. Wybrani kandydaci są informowani o decyzji drogą mailową. Uczestnik potwierdza 

uczestnictwo w programie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku braku 

potwierdzenia, przyjmuje się, że uczestnik rezygnuje z udziału w programie, a na jego 

miejsce zostanie wybrany kolejny kandydat z listy. 

7. Wyniki konkursu ogłasza się na stronie internetowej określonego Programu Letniego. 

 

 

Rozdział 3 

Zasady realizacji projektów w ramach Programów Letnich  

przez studentów Uniwersytetu 

 

§ 5 

 

1. Organizatorzy pokrywają koszty utrzymania uczestników Programów Letnich, będących 

laureatami konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój - Programy Letnie dla Studentów 

Uniwersytetu w formie nagrody.  

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, obejmuje 28 diet dziennych w wysokości 40 PLN każda 

oraz zakwaterowanie w domu studenckim w kampusie toruńskim lub bydgoskim. Od 

otrzymanej nagrody potrąca się podatek w wysokości 10% całej kwoty nagrody.  
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§ 6 

 

1. Realizacja projektów odbywa się w budynkach Uniwersytetu. Organizator zapewnia 

każdemu uczestnikowi miejsce pracy oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu. Każdy 

uczestnik jest nadzorowany przez nauczyciela akademickiego z Uniwersytetu, będącego 

autorem projektu. Przed przystąpieniem studenta Uniwersytetu do realizacji projektu autor 

projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

2. W trakcie realizacji projektu uczestnicy zobowiązani są do udziału w seminariach i innych 

zajęciach organizowanych dla uczestników Programów Letnich. 

3. W ostatnim tygodniu stażu naukowego każdy uczestnik jest zobowiązany do 

przygotowania sprawozdania z działalności badawczej i przedstawienia go w formie ustnej 

pozostałym uczestnikom, autorom projektów oraz innym zainteresowanym osobom. 

4. Koordynator może wyróżnić uczestnika za wybitne osiągnięcia w realizacji projektu. 

5. Za uczestnictwo w Programie Letnim uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku 

polskim i angielskim. 

6. Po zakończeniu projektu uczestnik ma obowiązek wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, 

której formularz zostanie przesłany drogą mailową. 

7. Jeżeli uczestnik umyślnie i uporczywie nie przestrzega zasad Regulaminu, może zostać 

zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody, o której mowa w § 5. 

8. Uniwersytet ma prawo do zmiany warunków, o ile nie pogorszy to sytuacji osób 

zgłaszających się. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2022 r.  

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 


