
Zarządzenie Nr 18/2023  

z dnia 10.02.2023 r. 

Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad rozliczania wyjazdów w ramach projektu pn. „Wsparcie 

finansowe wyjazdów studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

na prestiżowe, międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe” w ramach 

Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2022-2024 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) w oparciu  

o § 29 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t.j. Uchwała  

Nr 1/2023 Senatu SUM z dnia 25.01.2023 r.) oraz w związku z Umową o przyznanie dotacji  

nr RW/12/2023, zawartą w dn. 01.02.2023 r. pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym 

w Katowicach a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą ubiegać się o zgodę 

na wyjazd oraz rozliczenie wyjazdów krajowych i zagranicznych na konferencje  

w ramach projektu pn. „Wsparcie finansowe wyjazdów studentów Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prestiżowe, międzynarodowe i krajowe 

konferencje naukowe” w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2024. 

2. Wykaz konferencji, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

3. W ramach projektu studenci mogą ubiegać się o pokrycie kosztów opłaty 

konferencyjnej z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania konferencji 

krajowej wynosi 500 zł i obejmuje maksymalnie 50 opłat konferencyjnych,  

a zagranicznej – 1000 zł i obejmuje maksymalnie 20 opłat konferencyjnych. 

4. Pozostałe koszty dofinansowania konferencji mogą zostać pokryte ze środków 

Preliminarza Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, określonymi stosowną uchwałą STN. 

5. Student ubiegający się o zgodę na wyjazd, zobowiązany jest do złożenia wniosku  

i rozliczenia wyjazdu zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora nr 247/2018  

z dn. 21.12.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielania zgody oraz rozliczania 

wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. 

6. Warunkiem rozliczenia kosztów konferencji jest przedłożenie dodatkowo 

przedstawionej prezentacji pracy oraz certyfikatu potwierdzającego udział  

w konferencji wraz z informacją o ewentualnym otrzymaniu nagrody.  

7. Studenci uczestniczący w projekcie zobowiązani są do zamieszczenia w prezentacji, 

materiałach promocyjnych i innych materiałach związanych z udziałem w konferencji 

informacji o źródle finansowania o następującej treści: Projekt „Wsparcie finansowe 

wyjazdów studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prestiżowe, 

międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe” został dofinansowany przez 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz 

Wspierania Nauki” w latach 2022-2024”. 



 

§ 2 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studiów i Studentów. 

 

§ 3 

 

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

Z upoważnienia Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

− Dziekani Wydziałów SUM, 

− Kwestor, 

− Centrum Transferu Technologii, 

− Dział ds. Studenckich, 

− Dział Kontroli i Audytu,  

− a/a. 


