
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 250 

   

ZARZĄDZENIE Nr 139 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium 

doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich 

 

Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a  się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera w szczególności:  
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;  
2) ocenę opiekuna naukowego albo promotora;  
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania stypendium 

doktoranckiego. 

2. Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków dla poszczególnych 

studiów doktoranckich ustala kierownik studiów wraz z przedstawicielami doktorantów 

danej dyscypliny, a zatwierdza rektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu 

Doktorantów. 
3. Informacje wskazane w ust. 2 podaje się niezwłocznie do wiadomości doktorantów na 

stronie internetowej danego Wydziału. 
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego stanowi załącznik do 

zarządzenia. 

 

§ 2 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego są składane do kierownika studiów 

doktoranckich do dnia 30 września poprzedzającego rok akademicki, na który ma być 
przyznane stypendium.  

2. Oceny merytorycznej osiągnięć doktorantów dokonują komisje ds. studiów doktoranckich 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu na składanie wniosków. 

3. Po dokonaniu oceny merytorycznej przez komisję, pracownik dziekanatu niezwłocznie 
informuje wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z opinią komisji.  

4. Wnioskodawca ma prawo zgłoszenia uwag do opinii komisji w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 
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5. Wyniki oceny merytorycznej, o której mowa w ust 2, przedstawiane są w formie list 

rankingowych, w malejącym porządku uzyskanych wyników.  
6. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 5, sporządzane są odrębnie dla każdego roku 

studiów doktoranckich, oddzielnie dla poszczególnych studiów doktoranckich 

prowadzonych na wydziale. 
7. Listy rankingowe przesyła się rektorowi wraz ze wskazaniem osób rekomendowanych do 

przyznania stypendium oraz wnioskami o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium doktoranckie wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 
wskazany przez doktoranta.  

2. Stypendium doktoranckie wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendium za 
październik i listopad może być dokonywana łącznie w listopadzie. 

 

§ 4 

  
Traci moc zarządzenie Nr 173 Rektora UMK w Toruniu z dnia 11 września 2014 r.  

w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego 
(Biuletyn Prawny UMK Nr 3, poz. 323). 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. 

 

   

  R E K T O R  

 

 

 

                                                                             prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


