BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2018; poz. 274
ZARZĄDZENIE Nr 115
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 6 lipca 2018 r.
Regulamin grantów naukowych dla młodych badaczy z zagranicy
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika 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 młodych badaczy z zagranicy do prowadzenia badań naukowych we
współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, rektor może przyznawać im granty na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o młodym badaczu z zagranicy należy przez to rozumieć
osobę, która:
1) jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn zm.);
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora;
3) w dniu rozpoczęcia roku akademickiego, w którym będzie realizowany grant nie
ukończyła 36 lat;
4) jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na uczelni z zagranicy lub
pracownikiem zatrudnionym w zagranicznej uczelni lub innej zagranicznej
instytucji naukowo-badawczej;
5) posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi
studiami doktoranckimi lub pracą naukowo-badawczą, w szczególności: autorstwo
lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w międzynarodowych
projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru
użytkowego, wzoru przemysłowego, autorstwo lub współautorstwo lub wykonanie
dzieł artystycznych, nagrody uzyskane w konkursach.
3. Grant naukowy oznacza przyznanie przez rektora młodemu badaczowi z zagranicy
środków finansowych na okres prowadzonych badań w Uniwersytecie.

§2
1. Granty naukowe dla młodych badaczy z zagranicy przyznawane są na okres od 3 do 6
miesięcy w każdym roku akademickim na podstawie umowy, stanowiącej załącznik nr 1
do regulaminu.
2. Wysokość grantu wynosi 1000 euro miesięcznie i jest przekazywana na rachunek
bankowy młodego badacza z zagranicy.
§3
1. Granty naukowe dla młodych badaczy z zagranicy przyznawane są w trybie konkursu
wniosków składanych przez kandydatów do rektora za pośrednictwem wydziałów do dnia
30 września każdego roku.
2. Wzór wniosku o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1) dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub
dyplom otrzymania stopnia doktora;
2) list motywacyjny zawierający koncepcję badań;
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata;
4) dwie opinie pracowników akademickich spoza Uniwersytetu, w szczególności
rekomendacje, listy polecające;
5) list akceptujący dziekana wydziału Uniwersytetu, w którym mają być prowadzone
badania;
6) propozycję opiekuna naukowego kandydata w Uniwersytecie.
4. Wydziały przekazują wnioski kandydatów do Działu Nauki.
§4
1. Złożone wnioski podlegają ocenie powołanej przez rektora komisji w składzie:
1) prorektor właściwy do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym
jako przewodniczący,
2) prorektor właściwy do spraw badań naukowych,
3) dyrektor właściwy do spraw nauki i współpracy z zagranicą,
4) dwóch nauczycieli akademickich Uniwersytetu wskazanych przez rektora, będących
pracownikami naukowo-dydaktycznymi;
5) kierownik Działu Nauki jako sekretarz;
6) przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu.
2. Kadencja komisji rozpoczyna się dnia 1 października i trwa jeden rok.
3. Rektor upoważnia członków komisji do przetwarzania danych osobowych kandydatów
ubiegających się o grant w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań.
§5
1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję przebiega w trzech etapach:
1) ocena formalna wniosku;
2) ocena merytoryczna wniosku wyrażona w punktach (maksymalnie 50 pkt) na
podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2-5;
3) sporządzenie listy rankingowej kandydatów.
2. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez
uprzedniego wezwania do ich uzupełnienia.
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3. Komisja rekomenduje rektorowi przyznanie i wypłatę grantów naukowych dla młodych
badaczy z zagranicy, których wnioski zajęły najwyższe miejsce na liście rankingowej.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
§6
W każdym roku akademickim rektor może przyznać pięć grantów naukowych dla młodych
badaczy z zagranicy.
§7
Raport końcowy z realizacji prac badawczych przeprowadzonych przez młodego badacza
z zagranicy, zaakceptowany przez opiekuna naukowego z Uniwersytetu, składany jest
w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia grantu w Dziale Nauki.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2018 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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