
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 101 Rektora UMK  

z dnia 5 lipca 2019 r. 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Studia stacjonarne 

 

 

Kierunki:  audiofonologia, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa 

 

1) Informacje ogólne 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

                         im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

                        Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. 

 

Kierunek  Limit na studia stacjonarne 

jednolite 

magisterskie 

I stopnia II stopnia 

audiofonologia - 10 - 

dietetyka - 10 10 

elektroradiologia - 10 - 

fizjoterapia 10 - 10 

pielęgniarstwo - 10 10 

położnictwo - 10 10 

ratownictwo medyczne - 10 - 

terapia zajęciowa - 10 - 

zdrowie publiczne - - 10 

 

2) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się  

o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami 

w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia, 

b) na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej jeden spośród 

czterech przedmiotów: biologię, chemię, fizykę lub matematykę.  

 

3) Zasady kwalifikacji 

        O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Kierunki: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne  

 

1) Informacje ogólne 

      Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

                                     im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

                                  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

      Poziom studiów: studia drugiego stopnia. 

  

2) Wymagania wstępne 

 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata  

 tego samego kierunku studiów, na którym chcą podjąć studia drugiego stopnia.   

 

3) Zasady kwalifikacji 

      O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Studia niestacjonarne 

 

 

Kierunki: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, 

ratownictwo medyczne  

 

1) Informacje ogólne 

       Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

                                   im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

                                   Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

       Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. 

 

Kierunek  Limit na studia niestacjonarne 

jednolite 

magisterskie 

I stopnia II stopnia 

dietetyka - 10 10 

elektroradiologia - 10 - 

fizjoterapia 10 - 10 

pielęgniarstwo - - 10 

położnictwo - - 10 

ratownictwo medyczne - 10 - 

 

2) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się  

o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami 

w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia, 

b) na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej jeden spośród 

czterech przedmiotów: biologię, chemię, fizykę lub matematykę.  
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3)  Zasady kwalifikacji 

       O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Kierunki: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo  

 

1) Informacje ogólne 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

                      im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

                      Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia.  

 

2) Wymagania wstępne 

 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata  

 tego samego kierunku studiów, na którym chcą podjąć studia drugiego stopnia.   

 

3) Zasady kwalifikacji 

      O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

 

 

 

 


