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Termin 
 

 
8-28 marca 2019 r.  
 

  
Liczba 
uczestników 
 

 
Siedem osób: 2 osoby uczestniczyły w dyżurze konsultacyjnym, 5 
osób zgłosiło uwagi drogą mailową. 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Edukacji. 
 
 
Miejski Program Stypendialny został ustanowiony w 2014 r. 
przez Radę Miasta Torunia. Jego głównym celem jest 
zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Toruniu.   
W ramach konsultacji społecznych urzędnicy chcieli 
porozmawiać z mieszkańcami, studentami, przedstawicielami 
środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania 
stypendiów miejskich najlepszym studentom toruńskich 
uczelni.  Czy obecnie stosowane zasady są satysfakcjonujące dla 
wszystkich? Czy należy wprowadzić dodatkowe kryteria 
uprawniające do otrzymania stypendium miejskiego?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców.  Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
 plakaty powieszone w budynkach toruńskich uczelni 
 informacje i zaproszenia przesłane drogą elektroniczną do 

władz toruńskich uczelni 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
 informacje w mediach lokalnych 

 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Przebieg 
konsultacji 

 
 

                                             Plakat promujący konsultacje społeczne  
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 8 marca 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 8-28 marca 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 20 marca 2019 r. – dyżur konsultacyjny z mieszkańcami 
- 28 marca 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Dyżur konsultacyjny  
W dniu 20 marca 2019 r. zorganizowano dyżur konsultacyjny w 
czytelni w Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Wały gen. Sikorskiego 
11. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Uczestnicy zgłaszali propozycję 
poszerzenia kręgu beneficjentów programu o studentów studiów 
doktoranckich, pytali o szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów, 
zgłaszali potrzebę dostępności w sieci internetowej wniosku w wersji 
edytowalnej.  
 
 
Konsultacje internetowe 
Do 28 marca 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystało  5 osób.  
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Koszty Projekt graficzny plakatu:  492,00 zł brutto 
Wynajęcie sali na spotkanie: 369,00 zł brutto 
Usługa cateringowa na spotkaniu: 324,00 zł brutto 
Druk plakatów: 98,40 zł brutto 
Razem:   1 283,40 zł brutto 

 
 

Uwagi W trakcie procesu konsultacji wpłynęło  5 uwag zgłoszonych drogą 
elektroniczną. Wiele pytań pojawiło się podczas dyżuru 
konsultacyjnego.  
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu  20 marca 2019 r.  

 

Lp. Propozycja/pytanie Odpowiedź udzielona na spotkaniu Stanowisko Wydziału Edukacji 

1.  Czy programem stypendialnym objęci są tyko 
studenci I i II stopnia, czy  także  studenci studiów 
doktoranckich? 

Miejski program stypendialny jest adresowany do 
studentów toruńskich uczelni I i II stopnia.  

Miejski program stypendialny jest 
adresowany do studentów toruńskich 
uczelni I i Ii stopnia. 

2. W jaki sposób komisja przyznająca stypendium 
weryfikuje, czy student brał udział w wystawie? 

Zgodnie z zapisami § 4 ust 3 pkt 1 uchwały RMT 
nr 878/14 z dnia 23 października 2014 r. ze zm. 
kandydaci do stypendium zobowiązani są 
dołączyć dokumenty potwierdzające 
prowadzenie działalności i osiągnięć naukowych; 
oznacza to, ze powinni dostarczyć dokument 
potwierdzający udział w wystawie. 

Zgodnie z zapisami § 4 ust 3 pkt 1 uchwały 
RMT nr 878/14 z dnia 23 października 2014 
r. ze zm. kandydaci do stypendium 
zobowiązani są dołączyć dokumenty 
potwierdzające prowadzenie działalności i 
osiągnięć naukowych; oznacza to, ze 
powinni dostarczyć dokument 
potwierdzający udział w wystawie.  

3.  Jakie są terminy składania wniosków o stypendium?  Termin składania wniosku wyznaczony jest do 15 
października każdego roku. 

Termin składania wniosku wyznaczony jest 
do 15 października każdego roku. 

4. Na jaki okres jest przyznawane stypendium? Stypendium przyznawane jest na okres od 
października do czerwca  

Stypendium przyznawane jest na okres 9 
miesięcy, tj. od października do czerwca 
danego roku akademickiego. 

5. Czy osiągnięcia liczą się  z jednego roku? Brane są pod uwagę osiągnięcia z dwóch lat, przy 
czym przy ocenie wniosków komisja bierze pod 

Po uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego 
lub dwóch ostatnich lat akademickich;  
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uwagę również, czy student informację 
przedłożył po raz pierwszy, czy też na podstawie 
wcześniej złożonych dokumentów już otrzymywał 
stypendium.  

6. W przypadku, gdy ktoś składa tekst do publikacji 
procedura wydawnicza trwa co najmniej parę 
miesięcy – wydawnictwo wydaje opinię, że tekst 
przeszedł pozytywną recenzję i będzie 
opublikowany. 

Komisja bierze pod uwagę złożony do publikacji 
tekst pod warunkiem, że wnioskodawca 
udokumentuje fakt. 

Komisja bierze pod uwagę złożony do 
publikacji tekst pod warunkiem, że 
wnioskodawca udokumentuje fakt.  

7. Jak wygląda punktacja? To element, nad którym będziemy pracować w 
tym roku. Z uchwały wynika, że punkty  są 
przyznawane od 0 do 10. Najwyżej punktowana 
jest samodzielna praca 

Zgodnie z zapisami uchwały RMT nr 878/14 
z dnia 23 października 2014 r. ze zm. wnioski 
podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
Ocenie formalnej podlega zgodność wniosku 
z wymaganiami opisanymi w  § 3 ww. 
uchwały, kompletność danych i podpisów; 
ocenie merytorycznej podlega stopień 
spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów 
określonych w § 3 pkt 7 ww. uchwały, ocena 
ta wyrażana jest punktach przyznawanych 
za działalność naukową i artystyczną od 0 do 
60 pkt. 

8. Czy konkursy liczą się osobno na wystawę? Czasami 
jest tak, że konkurs. Najpierw jest konkurs na 
wystawę, potem  wystawa, a potem publikacja, to 
trzy różne rzeczy, czy one liczone są łącznie czy 
osobno? 

Fakt pojawienia się działa w trzech miejscach na 
pewno podnosi punktację.  

Każdy wniosek podlega indywidualnej 
ocenie. Jeśli wnioskodawca udokumentuje 
udział w wystawie, konkursie oraz fakt 
dokonania publikacji, wówczas wszystkie te 
dokumenty są brane pod uwagę w ocenie 
komisji.  

9. Referat i tekst artykułu pokonferencyjnego to 
właściwie to samo, ale są to dwie formy – jedna jest 
opublikowana a druga nie 

Różnica między materiałami pokonferencyjnymi a 
referatami na konferencję jest bardzo duża.  

Każdy wniosek podlega indywidualnej 
ocenie. Jeśli w publikowanych materiałach 
pokonferencyjnych znajduje się informacja, 
że dany wnioskodawca był autorem 
referatu/wygłosił referat podlega to 
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pozytywnej ocenie komisji. Fakt wygłoszenia 
referatu można również udokumentować 
np. zaświadczeniem potwierdzającym jego 
wygłoszenie.  

10. Brany jest również pod uwagę udział w festiwalach. 
Czy udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu jest 
także liczony w punktacji? 

Czynny udział w festiwalach jest brany  pod 
uwagę.  

Czynny udział w festiwalach, w tym 
w festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu jest 
brany pod uwagę, pod warunkiem, że udział 
ten związany był z działalnością 
naukową/artystyczna wnioskodawcy, a nie 
np. z jego udziałem w charakterze osoby 
obsługującej festiwal.  

11. Czy można udostępnić edytowalną wersję wniosku? 
 

Opublikowanie edytowalnej wersji wniosku niesie 
ze  sobą ryzyko jego modyfikacji  przez 
wnioskującego.  

Opublikowanie edytowalnej wersji wniosku 
niesie ze  sobą ryzyko jego modyfikacji  
przez wnioskującego. 

12. Ile procent studentów dostaje te stypendia? Z roku na rok wrasta ilość studentów, którzy 
otrzymują stypendia. Wzrasta również jakość 
pracy studentów. Jest coraz większe 
zainteresowanie stypendiami.  

W latach 2015-2018 (tj. od początku 
przyznawania stypendiów) stypendia 
otrzymywał następujący % wnioskodawców, 
którzy spełnili kryteria formalne: 
2015 i 2016 - 100% studentów 
kontynuujących i 100% studentów 1 roku, 
2017 - 100% studentów kontynuujących, 
wśród studentów I roku, żaden z 2 
złożonych wniosków nie spełniał kryteriów 
formalnych, 
2018 – 62,5% studentów kontynuujących i 
100% studentów I roku.  
 
 

13. Czy studenci studiów artystycznych są traktowani 
tak samo jak studenci kierunków ścisłych?  

Studenci  kierunków artystycznych są tak samo 
punktowani. 

Wnioski studentów kierunków artystycznych 
są oceniane tak samo jak pozostałych 
kierunków. Wnioski podlegają 
indywidualnej ocenie podczas której brana 
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jest po uwagę specyfika danego kierunku 
studiów.  

14. Czy jest określona stała kwota stypendium czy się 
zmienia? 

Kwota jest stała i została określona w uchwale 
Rady Miasta Torunia. Ta kwestia jest także 
przedmiotem konsultacji. Pojawiają się głosy, że 
należy różnicować wysokość stypendium.  

Kwota jest stała i została określona w 
uchwałach RMT, wynosi ona 400 zł 
miesięcznie.  

15. Czy stypendium jest opodatkowane? Co do zasady nie, jednakże należy pamiętać, że  w 
przypadku przekroczenia progu dochodowego 
należy opłacić podatek dochodowy od osób 
fizycznych.  

Stypendium nie jest opodatkowane, 
jednakże należy pamiętać, że  w przypadku 
przekroczenia progu dochodowego należy 
opłacić podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

16. W jaki sposób są upowszechniane informacje o 
programie stypendialnym? 

Informacja jest przekazywana władzom uczelni 
toruńskich, które rozpowszechniają informacje 
wśród swoich studentów. Informacja pojawia się 
także na miejskiej stronie internetowej oraz na 
BIP. Sądząc po rosnącej liczbie zainteresowanych 
należy stwierdzić, że informacja dociera do 
studentów. Informację upowszechniamy również 
w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Informacja jest przekazywana władzom 
uczelni toruńskich, które rozpowszechniają 
informacje wśród swoich studentów. 
Informacja pojawia się także na miejskiej 
stronie internetowej oraz na BIP. Sądząc po 
rosnącej liczbie zainteresowanych należy 
stwierdzić, że informacja dociera do 
studentów. Informację upowszechniamy 
również w szkołach ponadgimnazjalnych. 

17. Czy stypendia przysługują również studentom 
pierwszego roku? 

O stypendium na I roku mogą się ubiegać 
studenci ze średnią co najmniej 4,5 z ważnym 
osiągnięciem, które zostały wpisane na 
świadectwo maturalne. W momencie składania 
wniosku trzeba mieszkać w Toruniu.  

O stypendium mogą ubiegać się studenci I 
roku. Warunki jakie muszą spełniać 
kandydaci będący studentami I roku określa 
§ 3 uchwały RMT nr 877/14 z dnia 23 
października 2014 r. zmienionej uchwałą 
RMT nr 901/18 z dnia 19 lipca 2018 r. (o 
stypendium mogą ubiegać się studenci I 
roku, którzy: nabyli prawa studenta uczelni 
wyższej utworzonej i działającej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 
2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2183  
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z późn.zm.) mającej siedzibę w Toruniu i 
podejmują po raz pierwszy naukę na 
studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 
pierwszego stopnia lub jednolitych studiach 
magisterskich na wydziałach lub w 
jednostkach organizacyjnych uczelni, 
zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; 
ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, a w 
przypadku studentów obcokrajowców 
szkołę równorzędną do szkoły 
ponadgimnazjalnej nie wcześniej niż 24 
miesiące przed data rozpoczęcia studiów; 
uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów 
obcokrajowców szkoły równorzędnej do 
szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie 
niższą niż: 
- 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej 
zwalniający z egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu 
 lub  
- 5,0 oraz posiadają inne znaczące 
osiągnięcia wpisane na świadectwie 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a 
przypadku studentów obcokrajowców 
szkoły równorzędnej do szkoły 
ponadgimnazjalnej, 
mieszkają na terenie miasta Torunia. 
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I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga Propozycja kryterium Stanowisko Wydziału Edukacji 

1. W mojej ocenie można by połączyć kryterium 
działalności naukowej ze średnią ocen, podobnie 
jak to ma miejsce w przypadku stypendium rektora 
dla najlepszych studentów. Przykładowo można by 
dodawać do średniej ocen punkty za publikacje 
naukowe w czasopismach w listy MNiSW, np. 1 pkt 
z listy Ministerstwa to 0,1 lub 0,05 do średniej 
ocen. Oczywiście wtedy należałoby podnieść próg 
średniej ocen, np. do 4,7. 

Połączenie kryterium 
dotyczącego działalności 
naukowej ze średnią ocen 
 

Zgodnie z zapisami uchwał średnia ocen jest kryterium 
branym pod uwagę przy ocenie formalnej. W przypadku 
równej ilości punktów, uniemożliwiającej jednoznaczne 
wskazanie kandydatów do stypendium, o miejscu na liście 
rankingowej decyduje m.in. wyższa średnia za ostatni rok 
studiów.  
Pod ocenę komisji brane są nie tylko publikacje naukowe w 
czasopismach w listy MNiSW, ale również inne.  

2. Chciałabym zgłosić uwagę do obecnych warunków, 
jakie muszą spełnić kandydaci do stypendium, aby 
owe stypendium otrzymać. Jest to warunek 
mieszkania na terenie miasta Torunia. 
Automatycznie wyklucza to studentów 
mieszkających w okolicznych gminach i codziennie 
dojeżdżających na uczelnie. Proponuję, by warunek 
ten zlikwidować. Można w zamian wprowadzić 
warunek o studiach dziennych, nie zaocznych, co 
niejako wymusi, by student mieszkał w pobliżu 
uczelni wyższej. 

Studiowanie na studiach 
dziennych (zamieszkiwanie w 
pobliżu uczelni) 

Stypendium dla studentów, przyznawane na mocy uchwał 
RMT nr 877/14 i 878/14 z dnia 23 października 2014 r. z późn. 
zm. przewidują stypendia dla osób będących mieszkańcami 
Torunia. Są to stypendia ustanowione przez RMT, 
przyznawane przez PMT ze środków zapisanych w budżecie 
Torunia. Nie są to środki pochodzące z zewnętrznych źródeł. 
Celem tych stypendiów jest zatrzymanie w Toruniu młodych, 
utalentowanych osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby inne 
gminy również nagradzały w ten sposób swoich mieszkańców.  

3. W ostatnim naborze kilkoro studentów z Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
uzyskało stypendia Prezydenta Miasta Torunia. 
Jesteśmy z nich dumni, a Państwu wdzięczni za ich 

Propozycja rezygnacji z  
kryterium wyłączającego 
studentów nie 
zamieszkujących w Toruniu 

Stypendium dla studentów, przyznawane na mocy uchwał 
RMT nr 877/14 i 878/14 z dnia 23 października 2014 r. z późn. 
zm. przewidują stypendia dla osób będących mieszkańcami 
Torunia. Są to stypendia ustanowione przez RMT, 
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wspieranie.  
Niestety, były jeszcze inne, bardzo zaangażowane w 
promocję wydziału osoby o znacznych 
osiągnięciach naukowych, które kwalifikowały się 
do stypendium, jednakże nie mogli wykazać 
miejsca zamieszkania w Toruniu. Są to np. studenci 
dojeżdżający z Bydgoszczy.  
Uprzejmie proszę o rozważenie takiej możliwości, 
by ci z okolic Torunia też mogli ubiegać się o ww. 
stypendium. 

przyznawane przez PMT ze środków zapisanych w budżecie 
Torunia. Nie są to środki pochodzące z zewnętrznych źródeł. 
Celem tych stypendiów jest zachęcenie jak największej liczby 
młodych, utalentowanych torunian do studiowania w Toruniu. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby inne gminy również 
nagradzały w ten sposób swoich mieszkańców.  

4.  Piszę w związku z ogłoszeniem o konsultacjach 
społecznych dotyczących miejskich stypendiów 
dla studentów. Jestem przedstawicielem 
środowiska akademickiego. Doświadczenie 
dydaktyczne zdobyłem w kilku uczelniach - w 
tym spoza naszego regionu. Pozwala mi ono 
sformułować następujące spostrzeżenia. 
Nie ulega wątpliwości, że szkoły wyższe 
prezentują rozmaity poziom nauczania oraz 
poziom naukowy. Zjawisko to odzwierciedlają 
rankingi opracowywane cyklicznie przez 
organizacje pozarządowe oraz parametryzacja 
prowadzona przez władze publiczne. 
Oczywistym wydaje się więc, iż uzyskanie takiej 
samej średniej - np. 4,5 - jest tym łatwiejsze dla 
studentów im niżej ich uczelnia została 
oceniona. Obecne kryterium uzyskania 
miejskiego stypendium odnoszące się do 
średniej ocen nie premiuje więc najlepszych 
studentów. Należy je zmodyfikować. 

Propozycja przyznawania 
stypendium osobom 
znajdującym się w grupie 
studentów (np. 5%) z 
najwyższą średnią ocen na 
danym kierunku  

Celem przyznawania stypendiów dla  studentów w Toruniu nie 
jest ocena jakości pracy danej uczelni, czy jednostek 
organizacyjnych poszczególnych uczelni.  
Wymagania formalne i merytoryczne są jednakowe dla 
wszystkich wnioskodawców, a kryteria brane pod uwagę w 
ocenie merytorycznej pozwalają uhonorować stypendiami 
osoby, które wykazały się osiągnięciami 
naukowymi/artystycznymi i aktywnością 
naukową/artystyczną, a także te które swą działalnością 
naukową lub artystyczną mogą przyczynić się do rozwoju 
Torunia.   
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Uprawnionymi do złożenia wniosku powinni 
pozostawać studenci znajdujący się w grupie 
osób (np. 5%) z najwyższą średnią ocen na 
danym kierunku i roku studiów prowadzonych 
w danej uczelni. Należy mieć bowiem na 
uwadze, że pomiędzy poszczególnymi 
kierunkami, a nawet etapami studiów 
występują istotne różnice programowe 
wpływające na to, jak wysoką średnią ocen 
może osiągnąć konkretna osoba. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami może się zdarzyć, 
że nawet najlepszy student renomowanej 
uczelni na danym kierunku i roku studiów nie 
uzyska stypendium miejskiego, gdyż nie 
osiągnie średniej ocen 4,5, a zostanie ono 
przyznane przeciętnemu studentowi jednostki 
mającej niższą pozycję w wiarygodnych 
rankingach lub niższą kategorię naukową.. 
Jeżeli powyższy postulat zostanie zrealizowany, 
trzeba pamiętać, że odsetek studentów 
uprawnionych do złożenia wniosku o 
stypendium miejskie także nie powinien być 
równy w odniesieniu do wszystkich szkół 
wyższych. Trzeba uzależnić go od 
obiektywnego kryterium - np. poszczególnych 
kategorii w ramach parametryzacji. Znalezienie 
się w gronie 5% najlepszych studentów danego 
roku i kierunku jawi się bowiem tym 
trudniejsze im wyższy poziom nauczania 
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prezentuje uczelnia. 
Dodatkowo uważam, że miasto zyska na 
wspieraniu wybierania przez maturzystów 
takich kierunków studiów, których absolwenci 
są szczególnie poszukiwani na regionalnym 
rynku pracy. Można to osiągnąć poprzez 
zwiększenie wysokości stypendiów miejskich 
dla studentów określonych kierunków, 
złagodzenie kryteriów uzyskania wsparcia w ich 
przypadku lub wprowadzenie dodatkowych 
stypendiów dla studentów określonych 
kierunków. 

5. Studenci ubiegający się o stypendium na 
wyższych latach studiów powinni wykazać, że 
w ostatnich dwóch latach akademickich przed 
złożeniem wniosku o stypendium prowadzili 
działalność naukową lub artystyczną mogącą 
wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki 
potwierdzoną opinią pracownika naukowego 
macierzystej uczelni. 

Działalność naukowa lub 
artystyczna studentów 
powinna być potwierdzona  
opinią pracownika naukowego 
macierzystej uczelni. 

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami dotyczącymi 
warunków jakie należy spełnić ubiegając się o stypendium dla 
studentów (cytowane powyżej uchwały RMT wraz z 
załącznikami do nich) to wnioskodawcy zobowiązani są do 
udokumentowania  osiągnięć przedstawianych we wniosku.  
Należy rozważyć konieczność potwierdzenia tych osiągnięć 
przez pracownika naukowego macierzystej uczelni, np. 
dziekana danego wydziału.   
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów 
miejskich dla najlepszych studentów toruńskich uczelni były okazją  
do wyrażenia przez mieszkańców swojej opinii i propozycji  w tym 
zakresie. Zainteresowanie tematem było niewielkie. Pomimo 
zaproszenia do udziału w konsultacjach nie uzyskaliśmy stanowiska 
samorządu studenckiego w tej sprawie. Uwagi, jakie  pojawiły się 
podczas konsultacji będą wykorzystane w ramach analizy zapisów 
uchwał Rady Miasta Torunia: uchwały  w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego 
roku toruńskich szkół wyższych oraz uchwały w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów 
kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 
 
Złożone podczas konsultacji propozycje zmian w kryteriach: 

• połączenie kryterium średniej ocen z dorobkiem naukowym 
(publikacje); 

• zniesienie wymogu zamieszkiwania beneficjentów 
stypendium na terenie Torunia; 

• zastąpienie sztywnego kryterium średniej ocen kryterium 
grupowym - np. 5% studentów z najwyższą średnią na 
kierunku; 

• działalność naukowa we wnioskach o przyznanie 
stypendium powinna być potwierdzana opinią pracownika 
naukowego macierzystej uczelni. 

 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 8 marca 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.pl/
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cały tekst:  

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, w których chcemy porozmawiać z mieszkańcami, 
studentami i przedstawicielami środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania 
stypendiów dla najlepszych studentów toruńskich uczelni. 

Miejski Program Stypendialny został ustanowiony w 2014 r. przez Radę Miasta Torunia. Jego 
głównym celem jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do 
podjęcia studiów w Toruniu.   

Zasady udzielania stypendiów określają uchwały Rady Miasta Torunia - uchwała nr 877/2014 
(zmieniona uchwałą nr 901/18) i 878/2014 (zmieniona uchwałami nr 536/17 oraz 900/18). 
Najważniejsze z ustaleń zakładają, że stypendia przyznawane są w formie finansowej na 
okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku 
następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie. Co roku rośnie liczba 
składanych wniosków (2015 r. – 44 wnioski, 2016 r. – 66 wniosków, 2017 r. – 78 wniosków, 
2018 r. – 171 wniosków). 

O stypendium na I roku studiów mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe 
warunki: 

• nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej siedzibę w Toruniu i 
podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach 
organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia, 

• ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, a w przypadku studentów obcokrajowców szkołę 
równorzędną do szkoły ponadgimnazjalnej nie wcześniej niż 24 miesiące przed data 
rozpoczęcia studiów, 

• uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów 
obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą 
niż: 
- 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający 
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub, 
- 5,0 oraz posiadają inne znaczące osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły 
ponadgimnazjalnej, 

• mieszkają na terenie miasta Torunia. 

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez kandydatów. 
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną. 
Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w 
finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na 
świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium może być przyznane danej 
osobie tylko jeden raz. 

O stypendium na wyższych latach studiów mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie 
poniższe warunki: 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.torun.pl%2Ffiles%2Fdoc%2F877_14_01.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.torun.pl%2Ffiles%2Fdoc%2F901_18_01.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.torun.pl%2Ffiles%2Fdoc%2F878_14_01.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.torun.pl%2Ffiles%2Fdoc%2F536_17_01.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.torun.pl%2Ffiles%2Fdoc%2F900_18_01.pdf&pdf=true
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• są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, na 
wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta 
Torunia, 

• zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym 
regulaminem uczelni, 

• uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię, 
• nie powtarzają roku, 
• nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów, 
• studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia 

studiów pierwszego stopnia, 
• w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili 

działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, 
• mieszkają na terenie miasta Torunia. 

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję. Ocena 
merytoryczna wniosku jest wyrażana w punktach przyznawanych za działalność naukową lub 
artystyczną od 0 do 60 pkt. 

W ramach konsultacji społecznych chcemy porozmawiać z mieszkańcami, studentami, 
przedstawicielami środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania stypendiów 
miejskich najlepszym studentom toruńskich uczelni.  Czy obecnie stosowane zasady są 
satysfakcjonujące dla wszystkich? Czy należy wprowadzić dodatkowe kryteria 
uprawniające do otrzymania stypendium miejskiego?  

 

Chcesz zabrać głos w tej sprawie? 

• Przyjdź na dyżur konsultacyjny.   

20 marca 2019 r. (środa), o godz. 17:00  
Centrum Sztuki Współczesnej (czytelnia), Wały gen. Sikorskiego 13 

• Napisz do nas. 

Uwagi można przesłać mailowo na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

Czekamy do 28 marca 2019 r. 

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Edukacji 

 
Data publikacji: 2019-03-08

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Strona www.bip.torun.pl 
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 8 marca 2019 r.  
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Strona www.tylkotorun.pl , 12 marca 2019 r.  
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