
Regulamin finansowania wyjazdów na konferencje naukowe uczestników studiów 
doktoranckich Wydziału Lekarskiego UJ CM (zatwierdzony przez Radę Wydziału 
Lekarskiego w dniu 16 listopada 2017 r.) 

 

1. Doktorant, którego praca naukowa została zakwalifikowana na konferencję, celem otrzymania zwrotu 
kosztów wyjazdu powinien złożyć stosowny wniosek do Dziekana Wydziału Lekarskiego. Wniosek winien 
zawierać dane konferencji tj. jej nazwę, zasięg, inne dane świadczące o randze konferencji oraz musi być 
złożony przed wyjazdem na konferencje, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komitetu Naukowego 
konferencji o kwalifikacji doniesienia do prezentacji. Decyzja o przyznaniu/odmowie przyznania 
finansowania jest ostateczna (nie podlega odwołaniu) i podejmowana jest na podstawie charakteru 
konferencji (preferowane są konferencje o zasięgu międzynarodowym i o ustalonym prestiżu) oraz 
prezentacji (preferowane są prezentacje ustne).   

2. Wniosek powinien zawierać następujące załączniki: 

a) stosowną opinię wydaną przez opiekuna naukowego  

b) potwierdzenie zakwalifikowania pracy na daną konferencję wraz ze wskazaniem charakteru prezentacji 
(ustna, plakatowa). 

3. Doktorant uczestniczący w konferencji w charakterze uczestnika biernego/słuchacza/współautora nie 
prezentującego pracy, nie może ubiegać się o zwrot kosztów wyjazdu. 

4. W danym roku akademickim (1.10. – 30.09) doktorant może otrzymać zwrot kosztów za jeden wyjazd 
zagraniczny i jeden wyjazd krajowy. 

5. Ta sama praca może być objęta dofinansowaniem tylko jeden raz. 

6. Doktorant wygłaszający pracę naukową może otrzymać zwrot następujących kosztów: opłat 
rejestracyjnych, kosztów przejazdu i noclegów (jedna osoba na jedną pracę). Zwrot odbywa się po okazaniu 
stosownych rachunków i faktur (dane do faktury poniżej) oraz certyfikatu wygłoszenia pracy. 

a) w przypadku wyjazdu krajowego kwota zwrotu sumarycznie nie może przekroczyć 500,00 PLN (pięćset 
złotych) 

b) w przypadku wyjazdów zagranicznych kwota zwrotu sumarycznie nie może przekroczyć 2500,00 PLN 
(dwa tysiące pięćset złotych). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych prestiżowym charakterem  
i wagą konferencji finansowanie może zostać zwiększone. 

7. Dane do faktur: 

Nabywca: 
Uniwersytet Jagielloński 
ul. Gołębia 24 
31-007 Kraków 
NIP 675-000-22-36 

Odbiorca/Płatnik: 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
ul. Św. Anny 12 
31-008 Kraków 


