
Regulamin szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy  UMK w Toruniu

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady punktowania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów płatne z 
funduszu pomocy materialnej, zwane dalej Stypendium.
2. Podstawę ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określają :
1. Art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze 
zm.)
2. Art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).
3. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Stypendium przyznawane jest przez Rektora UMK.
4. Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 
imieniu Rektora wnioski opiniuje i przyznaje Komisja Stypendialna Doktorantów, zwana dalej Komisją.

Rozdział II
Prawo do stypendium

§ 2

1. Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym rok 
akademicki, na który stypendium ma być przyznane, spełnił łącznie następujące warunki:

1. zaliczył rok studiów w regulaminowym terminie do dnia 20 września,
2. wykazał się osiągnięciami naukowymi i postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

2. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów doktoranckich może otrzymywać 
stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta kierunku.
3. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na drugich, nie 
przysługuje stypendium rektora dla doktorantów.

Rozdział III
Zasady składania wniosków

§ 3

1. Doktorant wypełnia wniosek w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb.
2. Do wniosku o przyznanie Stypendium doktorant dołącza dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne 
i naukowe.
3. W przypadku wątpliwości Komisja ma prawo zażądać przedstawienia pełnej dokumentacji określającej 
osiągnięcia doktoranta
4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na nowy rok akademicki 
określa Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów.
5. Pod uwagę nie są brane osiągnięcia wynikające ze stosunku pracy.
6. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na 
więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.



7. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu wynagrodzenia za wykazane 
osiągnięcia przy ocenie stypendium dla najlepszych doktorantów. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 
2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV
Zasady punktowania wniosków oraz sposób dokumentowania osiągnięć doktoranta 

 § 4

1. Stypendium przyznaje się najlepszym doktorantom wg listy rankingowej.
2. Listy rankingowe tworzone są dla każdego kierunku studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział na 
podstawie tabelki 1.1  oraz na podstawie złożonych przez doktoranta sprawozdań z działalności naukowej.
3. Za osiągnięcia doktorant otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:

1.1 Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Pozycj
a

Rodzaj osiągnięć naukowych Liczba punktów Limit Sposób udokumentowania

I. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę

PUBLIKACJE NAUKOWE

1. Publikacje naukowe w czasopismach z aktualnej listy ministerialnej Ksero pierwszej strony 
publikacji lub dokument 
potwierdzający przyjęcie 
publikacji do druku. 

1.1. Pierwsze autorstwo 0.5 x pkt MNiSW maks. 100 
pkt1.2. Współautorstwo 0.25 x pkt 

MNiSW
2. Publikacje naukowe w czasopismach spoza listy ministerialnej

2.1. Pierwsze autorstwo 0.5 x pkt MNiSW maks. 10 
pkt.2.2. Współautorstwo 0.25 x pkt 

MNiSW
3 Pozostałe publikacje

3.1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 15 maks. 20 
pkt.3.2. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii 

naukowej,
4

3.3 Redakcja lub współredakcja publikacji naukowej
 (o objętości min. 6 ark. wyd.) 

4

3.4. Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji (w szczególności: publikacje w 
wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych o 
zasięgu lokalnym)

3.4.1. a)  Recenzowanej 2
3.4.2. b)  Nierecenzowanej 1

KONFERENCJE NAUKOWE

4 Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych Ksero certyfikatu uczestnictwa 

4.1. Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 10 maks. 40 



pkt.4.2. Współautorstwo referatu  na konferencji 
międzynarodowej

6

4.3 Wygłoszenie posteru na konferencji międzynarodowej 4
4.4. Współautorstwo posteru na konferencji 

międzynarodowej
2

5 Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych

5.1 Wygłoszenie referatu na konferencji ogólnopolskiej 5 maks. 20 
pkt.5.2 Współautorstwo referatu  na konferencji ogólnopolskiej 3

5.3 Wygłoszenie posteru na konferencji ogólnopolskiej 2
5.4 Współautorstwo posteru na konferencji ogólnopolskiej 1

WNIOSKI/ZGŁOSZENIA ZŁOŻONE W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

6.1 Autorstwo lub współautorstwo patentu 10 Bez limitu Potwierdzenie wydane przez 
Urząd Patentowy RP6.2 Autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub 

przemysłowego
2

6.3 Zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń) 2
6.4 Zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez 

względu na liczbę zgłoszeń)
1

 GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

7.1 Udział w grancie/projekcie NCN, NCBIR, Unii 
Europejskiej, międzynarodowym

10 Bez limitu Potwierdzenie członkostwa w 
zespole badawczym w oparciu 
o:  
- decyzję Komisji Bioetycznej
 lub  
- dokument zatwierdzający 
przyznanie grantu lub
- dokument wydany przez 
kierownika grantu.

7.2 Udział w grancie/projekcie we współpracy z krajowymi, 
pozauczelnianymi ośrodkami akademickimi lub 
naukowymi

5

7.3 Udział w grancie/projekcie uczelnianym 2 maks. 10 
pkt.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH

8.1 Nagroda w konkursie o zasięgu międzynarodowym 10 Bez limitu Ksero dokumentu/certyfikatu 
potwierdzającego 

uczestnictwo.8.2 Wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym 6
8.3 Nagroda w konkursie o zasięgu krajowym 5
8.4 Wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 3

STAŻE NAUKOWE/ SZKOLENIA I KURSY/ STUDIA

9.1 Odbyte zagraniczne staże naukowe 15 maks. 40 
pkt.9.2 Odbyte krajowe staże naukowe 5

9.3 Odbyte zagraniczne szkolenia i kursy naukowe z 
zakresu nauk medycznych i biomedycznych związane 
bezpośrednio z kierunkiem studiów (z wykluczeniem 
szkoleń i kursów socjalizacyjnych/zawodowych)

10

9.4 Odbyte krajowe szkolenia i kursy naukowe z zakresu 
nauk medycznych i biomedycznych związane 
bezpośrednio z kierunkiem studiów (z wykluczeniem 
szkoleń i kursów socjalizacyjnych/zawodowych)

3

9.5 Udział w studiach podyplomowych/ drugi kierunek 
studiów

3

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

10.1 Organizacja konferencji międzynarodowej 10
10.2 Organizacja konferencji ogólnopolskiej 5



WYNIKI EGZAMINÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW DOKTORANCKICH 

11.1 Średnia ocen z egzaminów objętych programem 
studiów doktoranckich 

 5,00 - 4,90: 5 
pkt

maks.5 pkt. Potwierdza dziekanat

4,89 – 4,45: 3 
pkt

4,44 – 4,00: 1 
pkt

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO

12.1 Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach praktyk zawodowych 

0-5 maks. 5 
pkt.

Opinia opiekuna naukowego 
wraz z przyznaną punktacją. 

12.2 Znaczące postępy w pracy naukowej i w 
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej

0-5 maks. 5 
pkt.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA/NAUKOWA
13.1 Organizacja: Dni Otwarte, Medyczna Środa 1 1 pkt. Ksero dokumentu/certyfikatu 

potwierdzającego 
uczestnictwo.13.2 Członkostwo w komisjach: Uczelniana Rada 

Samorządu Doktorantów UMK, Rada Dyscypliny, ds. 
Studiów Doktoranckich WNoZ, Stypendialna

3 3 pkt.

V.
Postępowanie odwoławcze i postanowienia końcowe

§ 5

1. Do decyzji podjętych w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
2. W przypadku nieodebrania przez doktoranta decyzji dotyczącej Stypendium wypłacanie środków 
materialnych zostaje zawieszone.

Załączniki: 
Załącznik nr 1. Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 
kierunku. 
Załącznik nr 2. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia za wykazane osiągnięcia przy ocenie 
stypendium dla najlepszych doktorantów.



Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowych zasad 
przyznawania stypendium rektora dla doktorantów 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum w Bydgoszczy 

UMK w Toruniu 

............................................................................................ 
(imię i nazwisko doktoranta) 

............................................................................................ 
(nr albumu doktoranta) 

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium/zapomogi na więcej niż jednym kierunku na rok 

akademicki …………………………….

Ja, niżej podpisany/na ……………………………….....…. oświadczam, że nie będę pobierał 
                                                                                        (Imię i nazwisko) 

stypendium/zapomogi na innym kierunku niż ………….…..…………………………………. 
                                                                                                                                                               (Kierunek i poziom studiów) 

Oświadczam ponadto, że nie uzyskałem tytułu doktora lub równorzędnego. 

Data: .....................................                                                             ................................................................  
                                                                                                                                           (podpis doktoranta)



Załącznik nr 2 do Regulaminu szczegółowych zasad 
przyznawania stypendium rektora dla doktorantów 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum w Bydgoszczy 

UMK w Toruniu 

............................................................................................ 
(imię i nazwisko doktoranta) 

............................................................................................ 
(nr albumu doktoranta) 

Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia za wykazane osiągnięcia przy ocenie stypendium 
rektora dla doktorantów na rok akademicki ……………………………

Ja, niżej podpisany/na ……………………………….....…. oświadczam, że osiągnięcia 
                                                                                 (Imię i nazwisko) 

wykazane we wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów nie są związane z obowiązkami 

wynikającymi ze stosunku pracy lub pokrewnym*. 

Data: .............................................                                                     ................................................................  
                                                                                                                                        (podpis doktoranta)

* nie dotyczy pracy naukowej wykonywanej w ramach zatrudnienia w grancie badawczym, publikacji oraz działalności na rzecz uczelni


