
          UNIWERSYTET 
 MIKOŁAJA KOPERNIKA         
          W TORUNIU  
 

ZARZĄDZENIE Nr 199 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 
 
Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu 

POKL.04.03.00.05.054/12 „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020” 
 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 
 

z a r z ą d z a   s i ę , co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. W ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020” realizowanego 

przez Wydział Sztuk Pięknych UMK przyznawane są stypendia dla profesorów 
wizytujących zwane dalej „stypendiami”.  

2. W latach 2013-2015, corocznie przyznaje się sześć tygodniowych stypendiów.  
3. Środki finansowe na stypendia pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i są zagwarantowane w planie finansowym projektu.  

4. Celem wizyty profesora wizytującego jest w szczególności prowadzenie wykładów, 
warsztatów oraz seminariów, które służą rozwijaniu dotychczasowej oferty dydaktycznej 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury. 

 
§ 2 

 
1. O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w art. 114 ust. 3 

oraz  art. 115 ust. 1ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. 
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)  

2. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto.  
 

§ 3 
 

1. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.  
2. Konkurs organizuje dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
3. Terminy konkursów są podawane na stronie internetowej projektu 

http://www.europa2020.umk.pl/. 
 



§ 4 
 

1. Stypendia są przyznawane na wniosek kandydata, wzór wniosku określa załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek w wersji elektronicznej i papierowej należy złożyć w Biurze Projektu. 
 

§ 5 
 

1. Oceny wniosków pod względem formalnym dokonuje koordynator projektu.  
2. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzi Wydziałowa Komisja Konkursowa 

powołana przez dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
3. Ocena, o której mowa w ust.2  obejmuje: 

1) ocenę przedstawionego we wniosku planu działalności naukowo-dydaktycznej,  
2) ocenę poziomu naukowego kandydata, 
3) ocenę perspektyw dalszej współpracy naukowej z macierzystą jednostką kandydata. 

 
§ 6 

 
1. Stypendia przyznaje dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK na wniosek Wydziałowej 

Komisji Konkursowej. 
2. Wyniki konkursów są ogłaszane na stronie internetowej projektu. 
3. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w terminie nie później niż 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu przekazuje koordynatorowi projektu dokumentację obejmującą: 
1) wnioski kandydatów, 
2) protokół pokonkursowy podpisany przez wszystkich członków Wydziałowej 

Komisji Konkursowej. 
 

§ 7 
 

1. Wyznaczony przez dziekana pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK, zwany dalej 
„organizatorem pobytu”  odpowiada za przebieg wizyty i jej dokumentację zgodną z 
wymogami projektu oraz przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

2. Organizator pobytu zobowiązany jest do terminowego przygotowania i złożenia w Biurze 
Projektu wszelkich dokumentów związanych z przyjazdem osoby, której zostało 
przyznane stypendium. 

 
§ 8 

 
Osoba obejmująca obowiązki profesora wizytującego, zwana dalej „stypendystą” 
bezpośrednio po przyjeździe podpisuje umowę o przyznaniu stypendium. Wzór umowy 
określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 
§ 9 

 
1. Wypłata stypendium następuje w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji planu 

działalności naukowo-dydaktycznej. 
2. W terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji planu działalności naukowo-

dydaktycznej organizator pobytu składa dziekanowi Wydziału Sztuk Pięknych UMK – w 
celu zatwierdzenia - dwa egzemplarze sprawozdania z realizacji planu działalności 



naukowo-dydaktycznej przygotowane przez stypendystę. Część merytoryczna 
sprawozdania może być sporządzona w jęz. angielskim.  

3. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK po zatwierdzeniu sprawozdania niezwłocznie 
przekazuje koordynatorowi projektu jeden egzemplarz tego sprawozdania. 

 
§ 10 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                  R E K T O R 

 
 

 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


