BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2020; poz. 357

ZARZĄDZENIE Nr 219
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 8 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r.
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla
studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r.,
poz. 326 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany
studentów student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń, o których
mowa w § 3, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.”;
2) § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu,
złożony do dnia 10 września danego roku, rektor powołuje Komisję Stypendialną
i Odwoławczą Komisję Stypendialną oraz przekazuje im uprawnienia do
przyznawania studentom świadczeń, o których mowa w § 3.
3. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,
złożony do dnia 10 września danego roku, rektor powołuje Komisję Stypendialną
Doktorantów i Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów oraz przekazuje
im uprawnienia do przyznawania doktorantom świadczeń, o których mowa w § 3.”;
3) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, wchodzą: przewodniczący,
wiceprzewodniczący oraz członkowie. Większość składu komisji stanowią
odpowiednio studenci lub doktoranci. Przewodniczącym komisji jest odpowiednio
student lub doktorant.”;
4) § 5 ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11. Przewodniczący komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, kierują pracami komisji
i podpisują decyzje wydawane przez komisje. Przewodniczący komisji mogą
upoważnić wiceprzewodniczących do podpisywania decyzji.

12. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, zapadają bezwzględną większością
głosów w co najmniej trzyosobowych składach orzekających wyznaczonych przez
przewodniczącego. Pracą składu orzekającego kieruje przewodniczący lub
wiceprzewodniczący komisji.”;
5) w § 8 dodaje się ust. 1a:
„1a. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po upływie
terminów, o których mowa w ust. 1, świadczenie może być przyznane, jeżeli
wniosek został złożony do dnia rozdysponowania środków przeznaczonych na
stypendia socjalne.”;
6) w § 8 dodaje się ust. 2a:
„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, stypendium socjalne może być przyznane
od miesiąca złożenia wniosku.”;
7) w § 12 dodaje się ust. 4:
„4. Student, który odbywa studia poza Uniwersytetem w ramach programu Erasmus+
lub innego programu wymiany międzynarodowej studentów i otrzymuje
dofinansowanie kosztów związanych z pobytem za granicą, nie może pobierać
stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.”;
8) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca złożenia wniosku, z zastrzeżeniem
ust. 5.”;
9) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do
stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego
orzeczenia, jeżeli student złożył wnioski o:
1) ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, do właściwego
organu, w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie miesiąca od dnia wydania
orzeczenia.”;
10) w § 16 dodaje się ust. 2a:
„2a. Dla kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja śródroczna, liczba
studentów jest weryfikowana 15 marca.”;
11) § 19 ust. 2 przypisy 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„ 4 Konferencja międzynarodowa – punktowany jest czynny udział w konferencji
(z wyłączeniem konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem § 33 ust. 6 pkt 1), w której
co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała
zagraniczne ośrodki naukowe.
5 Konferencja krajowa – punktowany jest czynny udział w konferencji
(z wyłączeniem konferencji przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem § 33 ust. 6 pkt 1), w której
uczestniczyli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych.”;
12) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prace zaakceptowane do druku mogą być wykazane we wnioskach tylko przez
studentów ostatniego roku studiów II stopnia lub ostatniego roku jednolitych
studiów magisterskich.”;
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13) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22
Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są osiągnięcia
naukowe lub artystyczne, lub wyniki sportowe:
1) w przypadku studentów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 – osiągnięte w roku
akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być
przyznane, z zastrzeżeniem § 33 ust. 5;
2) w przypadku studentów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 – osiągnięte
w ostatnim roku akademickim studiów pierwszego stopnia, o ile na ich podstawie
nie zostało wcześniej przyznane stypendium rektora, z zastrzeżeniem § 33 ust. 5.”;
14) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postępowanie o przyznanie stypendium rektora ma charakter konkursowy. Punkty
są przyznawane na podstawie udokumentowanych osiągnięć studenta
wymienionych we wniosku, z uwzględnieniem § 19 ust. 6 i § 21 ust. 2. W przypadku
odwołania brane są pod uwagę tylko osiągnięcia wymienione we wniosku.”;
15) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza dokumenty potwierdzające
okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.”;
16) w § 31 dodaje się ust. 4:
„4. Komisja, a w przypadku niepowołania komisji rektor, może wezwać studenta
ubiegającego się o zapomogę do przedstawienia udokumentowanego oświadczenia
o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta,
obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ubieganiu się o stypendium
socjalne, wygenerowanego z systemu USOSweb.”;
17) § 32 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Nadzór nad działalnością komisji, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, sprawuje rektor.
3. W ramach nadzoru rektor uchyla decyzje komisji, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3,
niezgodne z przepisami ustawy i niniejszego Regulaminu.”;
18) w § 33 dodaje się ust. 5, 6 i 7:
„5. W roku akademickim 2020/2021 przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod
uwagę brane są – oprócz wyników sportowych, o których mowa w § 22 – wyniki
sportowe osiągnięte przez studenta w roku akademickim 2018/2019, o ile na ich
podstawie nie zostało przyznane stypendium rektora na rok akademicki
2019/2020.
6. W roku akademickim 2020/2021 oraz w okresie późniejszym do dnia odwołania
stanu epidemii w Polsce:
1) w punktacji wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych
(zgodnie z § 19 ust. 2 poz. 2) nie stosuje się wyłączenia dotyczącego konferencji
przeprowadzonych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, które odbyły się po 14 marca 2020 r., a w skład komitetu
naukowego lub komitetu organizacyjnego konferencji wchodziła co najmniej
jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy;
2) punktowany jest również udział w wystawach artystycznych (zgodnie z § 19 ust.
2 poz. 5) przeprowadzonych on-line po 14 marca 2020 r.”;
19) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O zakwaterowanie w domu studenckim może się ubiegać student lub doktorant
Uniwersytetu oraz obcokrajowiec ubiegający się o przyjęcie na studia lub
odbywający kursy językowe w Studium Kultury i Języka Polskiego dla
Obcokrajowców.”;
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20) w załączniku nr 2 do zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. REFERATY/POSTERY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:
– certyfikat/zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji
potwierdzające czynny udział studenta i spełnianie regulaminowych warunków
punktowanej konferencji międzynarodowej/krajowej lub kserokopia pełnego
programu konferencji z nazwiskami i afiliacjami prelegentów (w przypadku
konferencji krajowej ew. również lista uczestników konferencji z afiliacjami); w
przypadku konferencji on-line: informacja o składzie komitetu naukowego lub
komitetu organizacyjnego konferencji.”;
21) w załączniku nr 4 do zarządzenia przypis ** otrzymuje brzmienie:
„**Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu”;
22) w załączniku nr 5 do zarządzenia przypis ** otrzymuje brzmienie:
„**Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu”;
23) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone przez załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Rektor wyda w formie obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla studentów
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2020 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala
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