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1. CEL  

 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w zakresie wsparcia studentów w 

rozwoju naukowym na Wydziale Lekarskim. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

Zakres działań związanych z zapewnieniem wsparcia w rozwoju naukowym studentom i 

doktorantom.  

 

2.1 Wsparcie naukowe studentów i doktorantów: 

 

• nowocześnie wyposażona infrastruktura zapewniająca możliwość prowadzenia badań 

naukowych; 

• możliwość korzystania z baz naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej; 

• dostęp do elektronicznych medycznych baz naukowych udostępnionych przez Wydział 

Lekarski; 

• opieka naukowa promotora w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej; 

• możliwość udziału w krajowych i zagranicznych programach mobilności –  

np. ERASMUS +; 

• umożliwienie studentom prowadzenie badań naukowych i rozszerzanie kompetencji 

społecznych w ramach działalności studenckich kół naukowych; 

• możliwość dofinansowania badań naukowych prowadzonych w ramach działalności kół 

naukowych (m.in. studencki grant Rektora);  

• udzielenie studentom/doktorantom wsparcia w zakresie przygotowywania/opiniowania 

wniosków konkursowych (np. grantowych). 

 

 

3. TERMINOLOGIA 

 

3.1 Studenckie koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, której celem jest 

działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. 

3.2 Erasmus + - europejski program edukacyjny studentów, wspierający międzynarodową 

współpracę szkół wyższych, umożliwiający mobilność studentów i doktorantów. 



 

3.3 Stypendium Rektora – stypendium dla najlepszych studentów/doktorantów, 

przyznawane na wniosek studenta/doktoranta. 

3.4  Stypendium doktoranckie – świadczenie pieniężne przyznawane doktorantom. 

3.5 Stypendium MEiN dla studentów za znaczące osiągnięcia - świadczenie pieniężne 

przyznawane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  

3.6 Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców - świadczenie pieniężne 

przyznawane doktorantowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  

3.7 Studencki Grant Rektora - dofinansowanie na projekty realizowane przez studenckie 

koła naukowe. 

 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

4.1 Dziekan nadzoruje realizację wszystkich form i sposobów wsparcia naukowego w 

ramach Wydziału Lekarskiego. 

4.2 Kierownicy Katedr wspierają realizację działań naukowych i administracyjnych w 

ramach działalności studenckich kół naukowych 

4.3 Opiekunowie kół naukowych - wspierają i rozwijają zainteresowania naukowe 

studentów oraz nadzorują prowadzone przez nich badania naukowe.  

4.4 Nauczyciele akademiccy udzielają studentom i doktorantom wsparcia naukowego. 

4.5 Pracownicy administracyjni wspomagają studentów i doktorantów pod względem 

organizacyjnym i informacyjnym. 

4.6 Wydziałowa Komisja Doktorancka ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji projakościowej - opiniuje wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

5.1 Wsparcie naukowe 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach studenckich kół 

naukowych, programów mobilności i stowarzyszeń, których głównym celem jest: 

przygotowanie studentów do udziału w pracy naukowo-badawczej, łączenie działalności 

dydaktycznej z naukowo-badawczą oraz zdobywanie umiejętności praktycznych w 

wąskich dziedzinach medycyny.  

• Studenci i doktoranci mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki UWM, której 

księgozbiory specjalistyczne (w tym zasoby elektroniczne) są stale uzupełniane i 

aktualizowane według potrzeb. 

 



 

 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

 

6.1 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). 

6.2 Zarządzenie  Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w   

Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

6.3 Zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny 

wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”. 

6.4 Zarządzenie Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.). 

6.5 Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 

marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie. 

6.6 Regulamin studiów. 

6.7  Regulamin studiów doktoranckich. Regulamin szkoły doktorskiej. 

 

 

 


