BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2017; poz. 308
ZARZĄDZENIE Nr 146
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 12 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. 
Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.  Regulamin ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK Nr 4, poz. 377 z poźn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:
„17. Rektor może powołać niezależne, odrębne Odwoławcze Komisje Stypendialne
dla studentów wydziałów Collegium Medicum UMK i dla studentów
studiujących w pozostałych wydziałach Uniwersytetu.”;
2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki z dotacji, o której mowa w ust. 1 przeznaczone na stypendia rektora
dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 60% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów,
stypendia socjalne oraz zapomogi.”;
3) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rektor albo Odwoławcza Komisja Stypendialna ustala liczby stypendiów
rektora dla najlepszych studentów na każdym kierunku i poziomie studiów.
Na kierunku filologia liczba ta ustalana jest odrębnie dla każdej specjalności
i poziomu studiów.”;
4) w § 9 uchyla się ust. 2;
5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3 przyznaje się w danym roku
akademickim na okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a gdy

rok studiów trwa jeden semestr, w przypadku semestru zimowego - na okres
do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego, a semestru letniego do
4 miesięcy od miesiąca marca do miesiąca czerwca.”;
6) w § 10 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 3
jest odebranie decyzji i złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium na
innym kierunku studiów.”;
7) w § 12 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu ustala
w drodze decyzji administracyjnej organ, który przyznał świadczenie.”;
8) w § 14 ust. 1 pkt 2 c otrzymuje brzmienie:
„2c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.”;
9) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do
ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Radą
Studentów Uniwersytetu i ogłasza na stronach internetowych Uniwersytetu.”;
10) w § 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną
z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub”;
11) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie wniosku studenta
o przyznanie stypendium socjalnego i oświadczenia o dochodach, których wzory
określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, złożonych w siedzibie organu
przyznającego świadczenia pomocy materialnej.”;
12) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student wypełnia wniosek i oświadczenie o dochodach w generatorze wniosków
dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb.”;
13) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium specjalne przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta
złożony w siedzibie organu przyznającego świadczenie. Wzór wniosku określa
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.”;
14) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. Za poszczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne student otrzymuje
odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
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Pozycja
1.
1.1.

Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych
Publikacje naukowe
artykuły naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal
Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty wg.
listy MNiSW

1.2.

artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście B
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
uzyskują punkty wg. listy MNISW

1.3.

artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście C
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
uzyskują punkty wg. listy MNISW

1.4.
1.5.
1.6.

autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej
20
autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej
4
pozostałe publikacje (w szczególności: publikacje w
wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek
1
naukowych o zasięgu lokalnym, publikacje popularnonaukowe)
Udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych albo
zagranicznych
wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej*/wystawa
5
zagraniczna indywidualna
współautorstwo referatu lub poster na konferencji
3
międzynarodowej*/wystawa zagraniczna zbiorowa
wygłoszenie referatu na konferencji krajowej**/wystawa krajowa
3
indywidualna
współautorstwo referatu lub poster na konferencji
2
krajowej**/wystawa krajowa zbiorowa
Wnioski/zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP
autorstwo lub współautorstwo patentu
10
autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub
2
przemysłowego
zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń)
2
zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez względu
1
na liczbę zgłoszeń)
Udział w projektach badawczych/artystycznych
udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym
5
udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami
3
akademickimi lub naukowymi
udział w grancie uczelnianym
1

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Liczba punktów
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW

5.
Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach
5.1.
nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
5
5.2.
wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
2
5.3.
nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
3
5.4.
wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
1
5.
Wysoka średnia ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów
5.1.
średnia 4,00 – 4,49
1
5.2.
średnia 4,50 – 5,00
2
*Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 prelegentów
reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
**Za konferencję krajową uznaje się konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej
5 jednostek naukowych (ośrodków akademickich)
3

15) w § 25 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. To samo osiągnięcie prezentowane przez studenta w kilku ośrodkach
punktowane jest jednokrotnie.”;
16) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 23
pkt. 2 lit. c i pkt 3 lit. c określa poniższa tabela:
Pozycja
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3

Rodzaj osiągnięć sportowych
Udział w:
Igrzyskach Olimpijskich
Mistrzostwach Świata
Mistrzostwach Europy
Akademickich Mistrzostwach Świata
Akademickich Mistrzostwach Europy
Uniwersjadzie
Zawodach wymienionych w pkt. 1.11.6 dla osób
niepełnosprawnych
Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach
Polski
Zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w Mistrzostwach
Polski (indywidualnie)
Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach
Polski Uniwersytetów i Uczelni Medycznych (zespołowo)
Udział w rozgrywkach II lub wyższej ligi danego związku
sportowego  zawodnicy podstawowego składu drużyny
reprezentującej Uniwersytet (wg. regulaminu danej
dyscypliny sportowej)
Zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca (zespołowo) w
półfinałach strefowych Mistrzostw Polski
Zajęcie od szóstego do ósmego miejsca (indywidualnie) w
finale Mistrzostw Polski
Zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w półfinałach
Mistrzostw Polski
Reprezentowanie kraju na zawodach rangi międzynarodowej
Zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w Mistrzostwach
województwa kujawsko-pomorskiego
Udział w rozgrywkach III ligi danego związku sportowego 
zawodnicy podstawowego składu drużyny reprezentującej
Uniwersytet (wg. regulaminu danej dyscypliny sportowej)
Zajęcie miejsca 5-8 (zespołowo) Mistrzostw Polski

*liczba punktów przyznawana studentom, którzy reprezentowali Uniwersytet
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Liczba
punktów

55

50
50*/40

50

45*/40

40
40

17) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do stypendium rektora ustala się na podstawie wniosku studenta
złożonego w siedzibie organu przyznającego świadczenie.”;
18) w § 28 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
„3a. Student, o którym mowa w § 23 pkt 1 do wniosku o przyznanie stypendium
rektora dołącza zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty
olimpiady.”;
19) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla każdego kierunku i poziomu studiów tworzy się odrębną listę rankingową.”;
20) Dodaje się § 32a w następującym brzmieniu:
„32a. Student może otrzymać jednocześnie stypendium naukowe i stypendium
sportowe.”;
21) w § 33 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta złożony
w siedzibie organu przyznającego świadczenia pomocy materialnej. Student
wypełnia wniosek w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu
w systemie USOSweb. Wzór wniosku określa załącznik nr 8 do niniejszego
Regulaminu. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty
potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji
materialnej oraz oświadczenie o dochodach dostępne po zalogowaniu
w systemie USOSWeb, z zastrzeżeniem ust. 8”;
22) w § 33 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:
„8. Obowiązek załączenia do wniosku o przyznanie zapomogi oświadczenia
o dochodach nie dotyczy studentów, którzy oświadczenie to złożyli ubiegając się
o stypendium socjalne w roku akademickim, w którym ubiegają się
o przyznanie zapomogi.”;
23) Załączniki nr 1, nr 3, nr 5 i nr 6 otrzymują nowe brzmienie i stanowią załączniki do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. z wyjątkiem § 1 ust. 14, który
wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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