
                                         

                                                        

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w 
ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
projektu konkursowego  „WEKTOR – Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego 
oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w 
Toruniu”  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla 
studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków automatyka i robotyka, 
fizyka, fizyka techniczna i informatyka stosowana oraz studentów studiów drugiego stopnia 
kierunków fizyka techniczna i informatyka stosowana w latach 2009/2010 – 2014/2015 
odbywających studia w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii  
i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR – Wzrost Efektywności 
Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na 
WFAiIS UMK w Toruniu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo 
wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków  
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”). 

§ 2 

Stypendia motywacyjne, zwane dalej „Stypendiami”, przyznaje się ze środków przekazanych 
Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizacji projektu, o którym mowa 
w § 1.   

§ 3 

1. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. 
2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronach www. 

Uniwersytetu oraz na stronach www. i tablicach ogłoszeń Wydziału Fizyki Astronomii        
i Informatyki Stosowanej. 

§ 4 

Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. 

 

  



§ 5 

Stypendium przyznaje się: 
1) w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy od października do lutego,  
2) w semestrze letnim na okres czterech miesięcy od marca do czerwca. 

 
§ 6 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów dofinansowywanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanych dalej „kierunkami 
zamawianymi” może otrzymywać stypendium tylko na  jednym kierunku.  

2. Student, który przed rozpoczęciem studiów na kierunku zamawianym pobierał 
stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na danym poziomie 
studiów, a następnie został skreślony z listy studentów tego kierunku nie może ponownie 
ubiegać się o Stypendium. 

3. Stypendia są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365  
z późn. zm.). 

4. Stypendium może być łączone ze stypendium Optopolu. 
 

§ 7 

O Stypendium mogą ubiegać się studenci: 
1) studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczną kształcenie na jednym z kierunków: 

automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana w latach 2009/2010 
– 2011/2012 do końca planowanego okresu kształcenia, 

2) studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczną kształcenie na kierunku fizyka w latach 
2009/2010 – 2012/2013 do końca planowanego okresu kształcenia, 

3) studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczną kształcenie na kierunku fizyka techniczna 
w latach 2009/2010 – 2012/2013 do końca planowanego okresu kształcenia, 

studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczną kształcenie na kierunku informatyka stosowana  
w latach 2011/2012 – 2012/2013 do końca planowanego okresu kształcenia.  

Kryteria przyznawania Stypendium  

§ 8 
 

1. Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia w pierwszym semestrze studiów 
Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, 

2) podjął studia na kierunku zamawianym w roku, w którym ubiega się  
o Stypendium, 

3) nie otrzymywał stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach kierunków zamawianych. 

2. Na pierwszym roku studiów drugiego stopnia w pierwszym semestrze studiów 
Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, 

2) podjął studia drugiego stopnia na kierunku zamawianym w roku, w którym ubiega 
się o Stypendium,  



3) nie otrzymywał stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach kierunków zamawianych na studiach drugiego stopnia. 

3. W kolejnych semestrach Stypendium może być przyznane studentowi studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia, który: 

1) złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, 

2) nie powtarzał semestru lub roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, 
3) w semestrze poprzedzającym przyznanie Stypendium terminowo (do 15 marca po 

semestrze zimowym, do 20 września po semestrze letnim) złożył wszystkie 
egzaminy i uzyskał wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów,  

4) nie jest warunkowo wpisany na wyższy rok lub semestr studiów na kierunku 
zamawianym, na którym chce uzyskać stypendium, 

5) uczestniczył w zajęciach wyrównawczych lub w zajęciach fakultatywnych, 
6) uczestniczył we wszystkich dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność 

kształcenia przewidzianych na danym kierunku zamawianym, z zastrzeżeniem ust. 
4 i 6. 

4. Warunek, o którym mowa w ust.3 pkt. 6) nie dotyczy studentów odbywających studia 
w innej uczelni w ramach programu wymiany studentów w okresie odbywania studiów  
w tej uczelni. 

5. Studentowi, który został przyjęty na kierunek zamawiany w drodze przeniesienia lub 
podjął studia na podstawie § 17 Regulaminu studiów*,  Stypendium może być przyznane 
nie wcześniej niż po zrealizowaniu jednego semestru na kierunku zamawianym. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Stypendium może być przyznane studentowi, 
który od momentu podjęcia studiów na kierunku zamawianym uczestniczył we 
wszystkich dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia 
przewidzianych na danym kierunku.   

 
Tryb i zasady przyznawania Stypendium 

 
§ 9 

 
1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, wzór wniosku określa załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 
2. Wnioski o przyznanie Stypendium składa się każdego roku w nieprzekraczalnym 

terminie: do dnia 20 października w semestrze zimowym i do 25 marca w semestrze 
letnim.  

3. Wnioski o przyznanie Stypendium złożone w terminie późniejszym niż określony w ust. 2  
pozostawia się bez rozpoznania. 

 
 
 
 

                                                             

* Regulamin studiów wprowadzony Uchwałą nr 26 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu z dnia 27 marca 2007 r. znowelizowany Uchwałą nr 39 Senatu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2008 r., Uchwałą nr 68 Senatu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. 



§ 10 
 

Stypendium przyznaje komisja stypendialna powołana przez Rektora na wniosek Dziekana, 
zwana dalej Komisją. 

 
§ 11 

 
Do obowiązków Komisji należy w szczególności: 

1) sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków, 
2) ustalanie list rankingowych studentów ubiegających sie o Stypendium odrębnie dla 

każdego kierunku i poziomu studiów, o których mowa w §1, 
3) ustalanie list stypendystów, 
4) wydawanie decyzji o przyznaniu Stypendium, 
5) wydawanie decyzji o utracie prawa do Stypendium. 

 
§ 12 

 
Osoby ubiegające sie o Stypendium umieszczane są na listach rankingowych w malejącej 
kolejności uzyskanych wyników z postępowania kwalifikacyjnego/średniej stypendialnej 
zgodnie z § 13. 

§ 13 
 

1. Podstawą ustalenia list rankingowych w przypadku studentów podejmujących studia 
pierwszego stopnia na pierwszym roku w I semestrze studiów są wyniki uzyskane w 
postępowaniu kwalifikacyjnym na studia ustalone zgodnie z zasadami przyjęć 
określonymi w obowiązującej w danym roku uchwale Senatu UMK w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów. 

2. Podstawą ustalenia list rankingowych w przypadku studentów podejmujących studia 
drugiego stopnia na pierwszym roku w I semestrze jest średnia stypendialna Wśr liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie ze wzorem: 

Wśr= 35 W-75 
gdzie: 
W - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń 
uzyskanych w czasie całego okresu studiów pierwszego stopnia z wyłączeniem ocen  
z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 
Przy rozszerzonej skali ocen stosuje się następujące zasady: 

1) ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość liczbową 5; 
2) ocenom dostateczny +, dobry + przypisuje się wartość liczbową odpowiednio 

3,5 i 4,5 
3. Podstawą ustalenia list rankingowych w kolejnych semestrach są liczone z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku średnie arytmetyczne wszystkich ocen z egzaminów  
i zaliczeń objętych planem studiów uzyskanych w semestrze poprzedzającym przyznanie 
Stypendium przez osoby ubiegające się Stypendium. 
 

§ 14 
 

W przypadku kiedy kilku studentów uzyska takie same wyniki Komisja ustala prawo do 
Stypendium w oparciu o kryteria dodatkowe: 
1) średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych odpowiednio na egzaminie 

maturalnym w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 



2) ocenę z egzaminu dyplomowego w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2, 
3) wynik postępowania rekrutacyjnego na studiach pierwszego stopnia, średnią stypendialną 

na studiach drugiego stopnia – na drugim semestrze studiów, w przypadku, o którym 
mowa w § 13 ust. 3, 

4) średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w zaliczonych semestrach studiów, 
liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku, o którym mowa  
w § 13 ust. 3. 

  
§ 15 

 
Jeżeli kryteria określone w § 13 i § 14 okażą się niewystarczające, pozycję osoby ubiegającej 
się o Stypendium na liście rankingowej ustali Komisja biorąc pod uwagę inne osiągnięcia 
studenta. 

 
§ 16 

 
1. Komisja przyznaje Stypendia najlepszym studentom z list rankingowych w ramach 

ustalonej dla danego kierunku i poziomu kształcenia liczby miejsc stypendialnych. 
2. Liczbę miejsc stypendialnych dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia  

w danym roku akademickim ustala Dziekan w porozumieniu z koordynatorem projektu 
zgodnie z założeniami projektu. 

3. Informacja o liczbie miejsc stypendialnych dla poszczególnych kierunków w danym roku 
akademickim podawana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. 

 
Wypłata Stypendium 

 
§ 17 

 
Stypendium wypłaca sie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 
Stypendystę. 

§ 18 
 

Stypendium wypłaca się co miesiąc, przy czym: 
1) wypłata Stypendium za październik i listopad jest dokonywana łącznie w listopadzie,  
2) wypłata Stypendium za marzec i kwiecień jest dokonywana łącznie w kwietniu. 

 
§ 19 

 
Studentowi, któremu przyznano Stypendium i ukończył studia przed terminem określonym w 
planie studiów, pozostałą kwotę Stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni 
od daty ukończenia studiów. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 20 
 

Stypendysta jest zobowiązany do: 
1) niezwłocznego informowania organu przyznającego Stypendium o okolicznościach,  

o których mowa w § 21 ust. 1 pkt.1-3, 



2) podania we wniosku, o którym mowa § 9 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem 
faktycznym informacji, 

3) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych projektu. 
 

§ 21 
 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania Stypendium od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym: 
1) uzyskał urlop, 
2) został skreślony z listy studentów,  
3) przeniósł się do innej uczelni, 
4) stwierdzono, że informacje zawarte we wniosku, o którym mowa § 9 ust. 1, są 

niezgodne ze stanem faktycznym, 
5) stwierdzono brak postępów w nauce. 

2. W przypadku utraty prawa studenta do otrzymywania Stypendium zwolnione w ten 
sposób Stypendium Komisja przyznaje kolejnemu studentowi z listy rankingowej.  

3. Studentowi, który został zawieszony w prawach studenta, wstrzymuje się wypłatę 
stypendium do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. 

 
§ 22 

 
W okresie studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów stypendysta 
zachowuje prawo do otrzymywania Stypendium. 

 
§ 23 

 
Stypendysta, który uzyskał Stypendium na podstawie informacji niezgodnych ze stanem 
faktycznym jest zobowiązany do zwrotu pobranego Stypendium w pełnej wysokości. 

 
 


