UCHWAŁA
Rady Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 23 VI 2015 r.
Regulamin przyznawania wydziałowych stypendiów dla doktorantów ze środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz studentów studiów
doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 5 pkt 11, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 90) oraz § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu z dnia 22 października 2013 r.
Rada Wydziału Humanistycznego
uchwala, co następuje:
§1
Regulamin określa wewnętrzny tryb konkursowy przyznawania wydziałowych stypendiów dla
doktorantów, zwanych dalej stypendiami, z puli środków finansowych na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych
naukowców oraz studentów studiów doktoranckich, którzy nie ukończyli 35. roku życia, na Wydziale Humanistycznym, zwanych dalej stypendiami.
§2
Stypendia mają na celu wsparcie rozwoju naukowego doktorantów, umożliwienie realizacji projektu badawczego oraz doskonalenie warsztatu badawczego, a w rezultacie uzyskanie przez
doktoranta stopnia naukowego doktora.

§3
1. Czynności związane z przyznawaniem stypendiów, a w szczególności ogłoszenie konkursu, ocena wniosków oraz decyzje w sprawie przyznania stypendiów, podejmuje
Komisja ds. grantów dla młodych pracowników i doktorantów, powoływana przez Radę
Wydziału Humanistycznego.
2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 Komisja podejmuje w rozszerzonym składzie,
tj. z udziałem:
a) kierowników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Humanistycznym,
b) jednego przedstawiciela doktorantów z Instytutu Filozofii, będącego członkiem Komisji ds. Studiów Doktoranckich,
c) jednego przedstawiciela doktorantów z Instytutu Socjologii, będącego członkiem Komisji ds. Studiów Doktoranckich.
§4
1. Stypendia przyznawane są na podstawie wyników konkursu prowadzonego przez Komisję.

2. Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu Komisja przekazuje do wiadomości zainteresowanych w
sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.
§5
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie doktoranci Wydziału Humanistycznego, którzy
nie otrzymali na dany rok akademicki stypendium doktoranckiego.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na dany konkurs.
3. Doktorant składa wniosek według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie dla doktorantów
ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz przedstawia opis projektu badawczego.
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§6
Komisja ocenia wszystkie wnioski o stypendia biorąc pod uwagę „Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym UMK (studia Doktoranckie z filozofii
i socjologii)” oraz jakość projektu badawczego i wydaje decyzje w sprawie ich przyznania w
ciągu 14 dni od upływu terminu zakończenia przyjmowania wniosków.
Decyzje Komisji w sprawie stypendiów ogłaszane są w sposób określony w § 4 ust. 2.
Liczba stypendiów w danym roku akademickim zależna jest od przyznanych środków oraz
ocen postępowania konkursowego.
Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego, który trwa od 1 października do 30
września następnego roku kalendarzowego, i wypłaca się co miesiąc w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.

§7
1. Od decyzji Komisji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do dziekana
Wydziału Humanistycznego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Odwołanie powinno
zawierać uzasadnienie.
2. Decyzja dziekana jest ostateczna.
§8
1. Utrata prawa do stypendium następuje w przypadku:
a) skreślenia z listy studentów studiów trzeciego stopnia,
b) ukończenia studiów trzeciego stopnia,
c) uzasadnionego wniosku opiekuna lub promotora, kierownika studiów doktoranckich
lub dziekana,
d) obrony pracy doktorskiej przed upływem okresu trwania studiów doktoranckich określonego w akcie o ich utworzeniu.
2. Decyzję w sprawie stwierdzenia utraty prawa do stypendium podejmuje Komisja.
3. Utrata prawa do stypendium, o której mowa w ust. 1 następuje w upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym decyzja stwierdzająca utratę prawa do stypendium stała się ostateczna.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przyznawanie w Uniwersytecie stypendiów doktoranckich.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału
prof. dr hab. ………………
Dziekan

