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Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu  

 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” 

realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7   

(nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)”   
 
 

§ 1 
1. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-

przyrodniczych” realizowanego w latach 2011-2015 prowadzone będą działania na rzecz  intensyfikacji 
międzynarodowej współpracy naukowej czterech wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
uczestniczących w projekcie (zwanych dalej wydziałami uczestniczącymi w projekcie):  

      Biologii i Nauk o Ziemi,   
      Chemii, 
      Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej       
      Matematyki i Informatyki 
2. W latach 2011-2015 na każdym z  wydziałów uczestniczących w projekcie przyznawane będą corocznie trzy 

miesięczne (30 dniowe) stypendia naukowe przeznaczone dla profesorów wizytujących (zwane dalej „stypendiami 
dla prof. wizytujących”). Środki finansowe na stypendia dla prof. wizytujących pochodzą ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach realizacji IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są 
zagwarantowane w planie finansowym projektu.  

3. Beneficjentami stypendiów dla prof. wizytujących  mogą być wyłącznie wybitni uczeni z renomowanych ośrodków 
zagranicznych i krajowych, spełniający warunki określone dla profesorów wizytujących w ustawie „Prawo o 
szkolnictwie wyższym” (art. art. 114 ust. 3 i art. 115 ust. 1, 3 i 4 ) którzy prowadzą badania w dziedzinach 
szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki (automatyka i robotyka, biotechnologia,  chemia,  fizyka/fizyka 

techniczna,  informatyka,  inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska,  matematyka,  mechatronika,  ochrona 

środowiska). 
4. Celem wizyty profesora wizytującego jest prowadzenie wspólnych badań naukowych z pracownikami wydziału 

uczestniczącego w projekcie, zgodnie z planem wizyty opisanym we wniosku o przyznanie stypendium. W planie 
pobytu powinien znajdować się co najmniej jeden referat naukowy adresowany do społeczności naukowej  
wydziału. 

5. Wysokość stypendium dla prof. wizytujących wynosi 12 000 zł miesięcznie  brutto. 

§ 2 

1. Stypendia dla prof. wizytujących  będą przyznawane w trybie konkursowym. Każdy z wydziałów uczestniczących w 
projekcie będzie organizował  odrębne konkursy. Dla stypendiów, które będą realizowane w semestrze letnim  roku 
akademickiego 2010/2011 konkurs należy przeprowadzić do dnia 10 lutego 2011. Konkursy na stypendia 
realizowane w latach akademickich 2011/12 – 2014/15 powinny być rozstrzygane  nie później niż 5 miesięcy przed 
rozpoczęciem roku akademickiego.  

2. Konkursy organizują dziekani wydziałów uczestniczących w projekcie. Terminy składania wniosków  będą podawane 
do wiadomości wszystkich pracowników wydziału poprzez pocztę elektroniczną i inną drogą  zwyczajowo przyjętą 
na wydziale. 

3. Stypendia dla prof. wizytujących  będą przyznawane w oparciu o informacje zawarte we wniosku osoby aplikującej.  
Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek musi zawierać: 

a. Dane osobowe kandydata, 
b. Opis  dorobku naukowego kandydata, 
c. Plan działalności naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium 
d. Opinię kierownika jednostki organizacyjnej (Katedry/Zakładu) przyjmującej profesora wizytującego. 
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   Wniosek w wersji elektronicznej i  papierowej z podpisami składającego wniosek i kierownika jednostki organizacyjnej 
(Katedry/Zakładu) przyjmującej profesora wizytującego, należy składać w dziekanacie właściwego wydziału 
uczestniczącego w projekcie.  

4.  We wniosku o przyznanie stypendium dla prof. wizytującego  należy wskazać osobę – pracownika wydziału  (zwaną 
dalej „organizatorem pobytu prof. wizytującego”) odpowiedzialną za  zgodny z planem przebieg wizyty i jej 
dokumentację zgodną z wymogami projektu.  

5. Oceny wniosków pod względem formalnym dokonywać będzie dziekan lub wskazany przez niego prodziekan. Ocenę 
merytoryczną wniosków przeprowadzać  będą Wydziałowe Komisje Konkursowe powoływane przez dziekanów 
wydziałów uczestniczących w projekcie.  

6. Kryteria merytoryczne przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących muszą obejmować: 
a. ocenę wartości merytorycznej  przedstawionego  programu badawczego w czasie pobytu w UMK w Toruniu, 
b. ocenę poziomu naukowego kandydata na prof. wizytującego,  
c. ocenę perspektyw dalszej współpracy naukowej z macierzystą jednostką profesora wizytującego.  

7. Wydziałowa Komisja Konkursowa może przyjąć dodatkowe kryteria, w tym  korelację programu pobytu profesora 
wizytującego ze strategią rozwoju wydziału a także  korelację z innymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu. 

8. Po rozstrzygnięciu  konkursu, nie później niż 7 dni od daty jego zakończenia, dziekan    przekazuje koordynatorowi  
projektu   dokumentację pokonkursową obejmującą: 

• pełną dokumentację konkursową wszystkich kandydatów, 

• protokół pokonkursowy podpisany przez wszystkich członków Wydziałowej Komisji Konkursowej, 

• wnioski do Rektora UMK o przyznanie stypendium dla prof. wizytujących dla osób zakwalifikowanych przez 
Wydziałową Komisję Konkursową. 

9.  Koordynator projektu może odrzucić wnioski nie spełniające wymogów formalnych bądź niezgodne z celami 
projektu. W wypadku stwierdzenia uchybień formalnych koordynator zwraca dokumentację dziekanowi 
składającemu wniosek wyznaczając termin jej poprawienia (uzupełnienia). 

§ 3 

1. Stypendia dla prof. wizytujących przyznaje Rektor UMK na  wniosek właściwego dziekana potwierdzony przez 
koordynatora projektu. 

2. Organizator pobytu prof. wizytującego zobowiązany jest do terminowego przygotowania i złożenia w  biurze 
projektu wszelkich  dokumentów związanych z przyjazdem osoby, której zostało przyznane stypendium dla prof. 
wizytujących. 

3. Wyniki corocznych konkursów  będą ogłaszane  na stronie internetowej projektu. 
4. Osoba obejmująca obowiązki prof. wizytującego bezpośrednio po przyjeździe podpisuje deklarację uczestnictwa w 

projekcie i umowę o przyznaniu stypendium. Umowa określa warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki  
i prawa stron. W przypadku prof. wizytujących z zagranicy, umowa sporządzana jest w języku polskim i w języku 
angielskim. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5. Wypłata stypendium dla prof. wizytujących za pierwszy miesiąc pobytu następuje po podpisaniu umowy pomiędzy 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu  a profesorem wizytującym, któremu przyznano stypendium, nie 
później niż 6 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

6. Osoba, której przyznano stypendium dla prof. wizytujących zobowiązana jest do realizacji programu badawczego  
i wypełnienia innych zobowiązań opisanych we wniosku. We wspólnych publikacjach opracowanych w całości lub 
istotnej części w trakcie pobytu profesorów wizytujących w Toruniu należy zamieścić informację następującej 
treści: ”Badanie zrealizowano (w części) dzięki stypendium naukowemu w ramach projektu „Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( nr projektu 

POKL.04.01.01-00-081/10)” lub “The study was (partly) supported by research fellowship within the project 

“Enhancing Educational Potential of Nicolaus Copernicus University in the Disciplines of Mathematical and Natural 

Sciences”   (project no. POKL.04.01.01-00-081/10)”.  
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7. W szczególnych wypadkach Wydziałowa Komisja Konkursowa może przyznać w jednym konkursie dwa miesięczne 
stypendia  jednej osobie. W takiej sytuacji wypłata stypendium realizowana jest dwukrotnie, na każdy miesiąc 
pobytu osobno. 

8. W wypadku skrócenia okresu pobytu w UMK w Toruniu stypendium dla prof. wizytujących podlega zwrotowi  
w części proporcjonalnej do okresu  skrócenia pobytu. 

9. W terminie 15 dni  od daty zakończenia wizyty organizator pobytu prof. wizytującego składa  dziekanowi 
macierzystego wydziału dwa egzemplarze sprawozdania z realizacji programu badawczego przygotowane przez 
profesora wizytującego (załącznik nr 4). Część merytoryczna sprawozdania może być sporządzona w jęz. 
angielskim.  Jeden egzemplarz, po podpisaniu przez dziekana, należy przekazać koordynatorowi projektu nie 
później niż 30 dni po zakończeniu pobytu profesora wizytującego. Niedostarczenie sprawozdania spowoduje 
obciążenie kosztami stypendium wydziału, na którym gościł prof. wizytujący.  

10. Uczelnia nie pokrywa kosztów podróży oraz kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem osób, którym 
przyznano stypendium dla prof. wizytujących. 
 

§ 4 

1. W przypadku niewykorzystania środków na stypendia dla prof. wizytujących w danym roku akademickim 
dopuszcza się możliwość wnioskowania do koordynatora projektu o ich wykorzystanie w kolejnym roku 
akademickim, w okresie realizacji projektu. Wykorzystanie funduszy w późniejszym terminie wymaga zgody 
instytucji pośredniczącej - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Wydział uczestniczący w projekcie  może za zgodą koordynatora projektu odstąpić przysługujące mu prawo do 
przyznania stypendium dla prof. wizytujących  innemu wydziałowi uczestniczącemu w projekcie z opcją zwrotu 
takiego prawa w kolejnym roku realizacji projektu. 

3. Regulamin będzie udostępniony na stronie www projektu. 
 
 
 

R E K T O R 

 

         

        Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


