
Regulamin szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów  

Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum 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 2018r., 

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. Sposób dokumentowania osiągnięć określa załącznik nr 1.    

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. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 

na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.    

6. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu wynagrodzenia za wykazane 

osiągnięcia przy ocenie stypendium dla najlepszych doktorantów. Wzór oświadczenia określa Załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu.    

    

 

 

Rozdział IV 

Zasady punktowania wniosków 

§ 4 

   

1. Stypendium przyznaje się najlepszym doktorantom wg listy rankingowej.    

2. Listy rankingowe tworzone są dla każdego kierunku studiów doktoranckich prowadzonych przez 

Wydział.   

3. Za Osiągnięcia doktorant otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższymi kryteriami: 

  

 

 

 

 

  



Kryteria stanowiące podstawę do obliczenia liczby punktów celem stworzenia listy rankingowej 

osób ubiegających się o stypendium rektora dla doktorantów na  

Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Toruniu 

 

Kryteria dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów:  

1. Wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich  

 doktoranci II roku - maksymalnie 10 pkt  

np. średnia 4,86 – 5,0 – 10pkt 

      4,76 – 4,85 – 8pkt 

      4,75 - 4,5 – 6pkt 

      4,49 – 4,0 – 3pkt  

 doktoranci III i IV roku - maksymalnie 5 pkt  

np. średnia 4,86 – 5,0 – 5pkt 

      4,76 – 4,85 – 4pkt 

       4,75 - 4,5 – 3pkt 

       4,49 – 4,0 – 1pkt  

 

2. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

 doktoranci II roku - maksymalnie 80 pkt, w tym:  

o publikacje - na podstawie sumy punktów wg wykazu czasopism naukowych 

MNiSW (w przypadku pierwszego autora podwójna ilość punktów))  

o udział w konferencjach w roku akad. poprzedzającym przyznanie stypendium 

*udział czynny:  

10 pkt – referat, osoba prezentująca pracę,  

2 pkt – referat, współautor,  

6 pkt – plakat, osoba prezentująca pracę,  

2 pkt – plakat, współautor  

*udział bierny - 2 pkt za konferencję (maksymalnie 2 pkt.)  

 doktoranci III i IV roku - maksymalnie 90 pkt, w tym:  

o publikacje - na podstawie sumy punktów wg wykazu czasopism naukowych MNiSW 

(w przypadku pierwszego autora podwójna ilość punktów)  

o udział w konferencjach w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 

*udział czynny:  

10 pkt – referat, osoba prezentująca pracę,  

2 pkt – referat, współautor,  

6 pkt – plakat, osoba prezentująca pracę,  

2 pkt – plakat, współautor  

*udział bierny - 2 pkt za konferencję (maksymalnie 2 pkt.)  

3. Zaangażowanie w pracy dydaktycznej - na podstawie oceny pracy dydaktycznej przez opiekuna 

naukowego:  

 doktoranci II roku w skali 0-10 pkt - maksymalnie 10 pkt  

 doktoranci III i IV roku w skali 0-5 pkt - maksymalnie 5 pkt 

 

  

  

  



  

6. To samo osiągnięcie prezentowane przez doktoranta w kilku ośrodkach punktowane jest jednokrotnie.  

 7. Doktorant ma prawo wliczyć do dorobku publikacje będące w druku, które jednak zostały 

pozytywnie ocenione w procesie recenzji. Publikacje te nie mogły być jednak zgłoszone w poprzednich 

wnioskach o stypendium rektora oraz nie mogą być zgłaszane w kolejnych latach, nawet jeśli doktorant 

w bieżącym bądź poprzednim roku akademickim nie zakwalifikuje się do otrzymywania stypendium.  

 8. Przypadki wskazane w § 4 art 6 i 7 będą skutkowały odrzuceniem wniosku doktoranta.   

9. Pod uwagę nie są brane osiągnięcia wynikające ze stosunku pracy.   

   

 

Rozdział 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.  Sposób dokumentowania osiągnięć doktoranta.   

Załącznik nr 2. Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 

jednym kierunku.   

Załącznik nr 3. 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 Farmaceutycznego Collegium Medicum  UMK w Toruniu       

 

 

Sposób dokumentowania osiągnięć doktoranta     

 Zaangażowanie w pracę dydaktyczną:   

- kserokopia  karty obciążeń dydaktycznych     

 Średnia  

 - kserokopia zaliczeń wpisanych w indeksie lub wydruk z USOSa    

 Publikacje naukowe   

- kserokopia pierwszej strony publikacji,   

- kserokopia strony tytułowej czasopisma lub monografii  wraz z numerem ISSN/ISBN,  

- kserokopia spisu treści ,   

- kserokopia pierwszej strony artykułu ,   

- w przypadku publikacji na portalu z numerem ISSN zaświadczenie od wydawcy wraz 

z wskazaniem numeru ISSN lub wydruk strony internetowej z fragmentem opublikowanego 

tekstu, określeniem jego autorstwa i wskazaniem numeru ISSN    

- w przypadku publikacji oddanych do druku dokument stwierdzający nadanie nr ISBN 

lub ISSN lub DOI lub zaświadczenie o wydawcy z informacją, że artykuł został przyjęty do 

publikacji,    

 Udział w konferencjach naukowych    

-  kserokopia programu konferencji    

- zaświadczenie wystawione przez organizatora potwierdzające udział w konferencji      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu szczegółowych zasad     przyznawania stypendium rektora dla 

doktorantów   Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum 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 3 do Regulaminu szczegółowych zasad  przyznawania stypendium rektora dla 

doktorantów  Wydziału Farmaceutycznego Collegium MedicumUMK 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   


