BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2015; poz. 181
ZARZĄDZENIE Nr 71
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 2 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. 
Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.  Regulamin ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na pisemny wniosek Rady Studentów Uniwersytetu złożony do dnia 30 czerwca
danego roku, rektor przekazuje uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 4
ustawy, Odwoławczej Komisji Stypendialnej.”
2. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor, spośród pracowników
Uniwersytetu i studentów delegowanych przez Radę Studentów Uniwersytetu.
Rektor upoważnia członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej do
przetwarzania danych osobowych studentów Uniwersytetu.”
3. W § 25 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wysoką średnią ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów
wyższych.”
4. w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za poszczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne student otrzymuje
odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Pozycja
1.
1.1.

Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych
Publikacje naukowe
artykuły naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal
Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty wg.
listy MNiSW

1.2.

artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście B
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
uzyskują punkty wg. listy MNISW

1.3.

artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście C
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
uzyskują punkty wg. listy MNISW

1.4.
1.5.
1.6.

autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej
20
autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej
4
pozostałe publikacje (w szczególności: publikacje w
wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek
1
naukowych o zasięgu lokalnym, publikacje popularnonaukowe)
Udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych albo
zagranicznych
wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej/wystawa
5
zagraniczna indywidualna
współautorstwo referatu lub poster na konferencji
3
międzynarodowej/wystawa zagraniczna zbiorowa
wygłoszenie referatu na konferencji krajowej/wystawa krajowa
3
indywidualna
współautorstwo referatu lub poster na konferencji
2
krajowej/wystawa krajowa zbiorowa
Wnioski/zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP
autorstwo lub współautorstwo patentu
10
autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub
2
przemysłowego
zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń)
2
zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez względu na
1
liczbę zgłoszeń)
Udział w projektach badawczych/artystycznych
udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym
5
udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi
3
lub naukowymi
udział w grancie uczelnianym
1
Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach
nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
5
wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
2
nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
3
wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
1
Wysoka średnia ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów
średnia 4,00 – 4,49
1
średnia 4,50 – 5,00
2

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

Liczba punktów
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW
Liczba punktów
zgodna z
obowiązującym
komunikatem
wydanym przez
MNiSW

5. W § 28 skreśla się ust. 6.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2015 r. z mocą obowiązującą od roku
akademickiego 2015/2016.
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