BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2018; poz. 272
ZARZĄDZENIE Nr 113
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 6 lipca 2018 r.
Regulamin stypendiów rektora dla studentów cudzoziemców
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1501) oraz § 143 ust. 3b i ust. 4 Statutu UMK
w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 252
z późn. zm.)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
1. W celu zachęcenia cudzoziemców do podejmowania studiów na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”, rektor może przyznawać stypendia
studentom cudzoziemcom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o studencie cudzoziemcu należy przez to rozumieć osobę,
która:
1) jest studentem Uniwersytetu przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, niezależnie od formy
studiów;
2) jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.)
- z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepisy regulaminu stosuje się do studentów cudzoziemców z krajów spoza obszaru
EU/EEA (i Szwajcarii).
§2
1.

O stypendium rektora dla studentów cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1) po raz pierwszy podjęli studia prowadzone w Uniwersytecie;
2) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub równoważną nie wcześniej niż 24 miesiące
przed datą rozpoczęcia studiów;

3) uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub równoważnej
średnią ocen nie niższą niż 4,5;
4) w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku prowadzili działalność naukową,
artystyczną lub posiadają osiągnięcia sportowe.
2. O stypendium rektora dla cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego
stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1) po raz pierwszy podjęli studia drugiego stopnia na Uniwersytecie;
2) ukończyli studia pierwszego stopnia w terminie przewidzianym regulaminem
właściwej uczelni, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia studiów
drugiego stopnia;
3) uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równoważny z wynikiem
nie niższym niż 4,5;
4) w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku prowadzili działalność naukową
lub artystyczną mogące wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, lub posiadają
osiągnięcia sportowe.
3. Za działalność, o której mowa w ust. 2 pkt 4 uważa się w szczególności autorstwo lub
współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, publikacji
książkowych, dzieł artystycznych, artykułów, monografii, tłumaczeń, a także opracowań
lub referatów nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych,
współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, organizację lub
współorganizację studenckiej działalności naukowej.
§3
1. Stypendia rektora dla studentów cudzoziemców przyznawane są na okres jednego roku
akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku
następnego.
2. Wysokość stypendium dla studentów cudzoziemców wynosi:
1) dla studentów cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
lub jednolitych magisterskich 1250 zł miesięcznie oraz jednorazowo 500 zł na
zagospodarowanie wypłacane w październiku łącznie z kwotą przyznanego
stypendium;
2) dla studentów cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia
wysokości 1500 zł miesięcznie oraz jednorazowo 500 zł na zagospodarowanie
wypłacane w październiku łącznie z kwotą przyznanego stypendium.
3. Stypendia przekazywane są na rachunek bankowy studenta.
§4
1.
2.
3.

Stypendia rektora dla studentów cudzoziemców przyznawane są w trybie konkursu
wniosków składanych przez studentów.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla cudzoziemców stanowi załącznik do
regulaminu.
Wniosek wraz załącznikami składa się w Dziale Współpracy Międzynarodowej do dnia
5 października każdego roku.
§5

1.

Złożone wnioski podlegają ocenie powołanej przez rektora komisji w składzie:
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1) prorektor właściwy do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym jako
przewodniczący;
2) dyrektor właściwy do spraw nauki i współpracy z zagranicą;
3) dwóch nauczycieli akademickich Uniwersytetu wskazanych przez rektora, będących
pracownikami naukowo-dydaktycznymi;
4) kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej jako sekretarz;
5) przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu.
2. Kadencja komisji rozpoczyna się dnia 1 października i trwa jeden rok.
3. Rektor upoważnia członków komisji do przetwarzania danych osobowych studentów
cudzoziemców ubiegających się o stypendium w zakresie niezbędnym do realizacji
powierzonych im zadań.
§6
1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję przebiega w trzech etapach:
1) ocena formalna wniosku;
2) ocena merytoryczna wniosku wyrażona w punktach (maksymalnie 50 pkt.) za
działalność, o której mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 4 lub w § 2 ust. 2 pkt 4;
3) sporządzenie listy rankingowej studentów cudzoziemców ubiegających się
o stypendium.
2. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez
uprzedniego wezwania do ich uzupełnienia.
3. Komisja rekomenduje rektorowi przyznanie i wypłatę stypendiów dla studentów
cudzoziemców, których wnioski zajęły najwyższe miejsce na liście rankingowej.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
§7
W każdym roku akademickim rektor może przyznać piętnaście stypendiów dla studentów
cudzoziemców.
§8
Regulamin, uzgodniony z Samorządem Studenckim Uniwersytetu, wchodzi w życie z dniem
6 lipca 2018 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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