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Dofinansowania Wyjazdów Naukowych 

 
 
§1 

1. Doktorant zainteresowany przyznaniem dofinansowania wyjazdu naukowego winien złożyć kompletny 
wniosek (zał. do niniejszego Regulaminu) do URSD UŁ. 

2. Każdy doktorant może otrzymać jedno dofinansowanie w ciągu roku akademickiego.  
 

§2 
1. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.  
2. Wniosek należy: 

a) wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów 
Sprawy Bytowe UŁ (ul. Lumumby 1/3) lub, 

b) wrzucić do skrzynki znajdującej się obok siedziby Samorządu (pok. 7, Lumumby 14) lub, 
c) wysłać skan na adres e-mail doktoranci@uni.lodz.pl z konta w domenie uniwersyteckiej. 

 
§3 

1. Wniosek musi zawierać podpisy wnioskodawcy.  
2. W przypadku braku podpisu Promotora na wniosku Doktorant zobowiązany jest załączyć zaświadczenie 

(wiadomość e-mail ze służbowego konta) od Promotora pracy o merytorycznym powiązaniu danego wyjazdu 
naukowego z naukową działalnością Doktoranta. 

 
§4 

1. Za wyjazd naukowy rozumie się czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu lub 
zaprezentowanie posteru) również na konferencji on-line.  

2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie konferencji zagranicznej nie będą rozpatrywane. 

 
 

§5 
1. Wnioski są rozpatrywane przynajmniej raz w miesiącu (od października do czerwca) w trakcie posiedzenia 

URSD UŁ. 
2. Przewodniczący URSD UŁ na podstawie Uchwały URSD UŁ wydaje decyzje w zakresie Dofinansowania 

Wyjazdu Naukowego i przekazuje wnioski do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ. 

 
§6 

1. Po rozpatrzeniu i uzyskaniu decyzji od Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ Przewodniczący 
URSD UŁ przekazuje wnioski do COSiD Sprawy Bytowe oraz przekazuje wnioskodawcy skan wniosku. 

2. Rozliczenie odbywa na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku, a Doktorant składa dowody 
księgowe (faktury, przelewy, itp.) oraz podaje nr konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot środków. 

 
§7 

1. Wnioski przechowywane będą przez okres 2 lat lub do momentu wycofania przez doktoranta zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

2. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest URSD UŁ. 


