
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2022; poz. 320 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 193 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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 

   

Na podstawie § 52 ust. 3 i § 57 ust. 1 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  się, co następuje:   

   

§ 1   

  

W zarządzeniu Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. Regulaminu organizacyjny 

oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny z 2021 r., poz. 374 z późn. 

zm.), wprowadza się następujące zmiany:  

  

1)  § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.  Skład osobowy zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego 

liczy od 10 do 20 osób, w tym co najmniej 1 pracownik badawczy lub badawczo-

dydaktyczny do 7 lat po doktoracie, zatrudniony na Uniwersytecie oraz co najmniej 

dwóch doktorantów ze szkół doktorskich Uniwersytetu. Dodatkowo, 

tj. powyżej górnego limitu miejsc, do zespołu można zgłosić studentów 

Uniwersytetu. Zmianę składu zespołu  zatwierdza zespół koordynujący na wniosek 

osoby kierującej polem badawczym.”;  

  

2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W toku realizacji programu uniwersyteckie centra doskonałości oraz zespoły 

badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych przeznaczają odpowiednio 

15% oraz 8% środków na finansowanie działalności pracowników Uniwersytetu 

niebędących członkami centrów lub zespołów. Środki te wydzielane są z budżetów 

uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych w ramach 
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wyłaniających się pól badawczych i pozostają w dyspozycji przewodniczącego 

zespołu koordynującego IDUB.”.  

  

§ 2  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2022 r.   

 

 

     R E K T O R   

   

   

     

   prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 

 


