
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 115 

  

 

UCHWAŁA Nr 49 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu UMK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) 

 

S e n a t   uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 107 Senatu UMK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., 

poz. 217), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru letniego ustala się na dzień 29 maja 

2017 r.,  termin jej zakończenia dla studiów stacjonarnych na dzień 30 września 2017 r.,  

a dla studiów niestacjonarnych na dzień 5 października 2017 r.”;  

 

2) w § 19 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat) wprowadzając 

wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą: 
 

MATURA IB 
NOWA  

MATURA 

MATURA  

IB 
NOWA MATURA 

Poziom SL 

(Standard level) 
Poziom  

podstawowy 

Poziom HL 

(Higher level) 
Poziom 

rozszerzony 

7 100% 7 100% 

6 89% 6 90% 

5 75% 5 80% 

4 65% 4 70% 

3 55% 3 60% 

2 45% 2 50% 

1 35% 1 40% 
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2. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając 

wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie  wynik egzaminu (zgodnie ze 

skalą 110) x 10 (do 100 punktów). 

3. Kandydat legitymujący się dyplomem IB, który zdawał egzaminy maturalne na 

poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB, który zdawał egzaminy 

maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów 

maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą: 
 

MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA 

Poziom HL 
Poziom  

rozszerzony 

Poziom  

podstawowy 

7 8,0010,00 100% 

6 7,007,95 90% 

5 6,006,95 80% 

4 5,005,95 70% 

3 4,004,95 60% 

2 3,003,95 50% 

1 1,002,95 40% 

 

4. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz 

poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz  

B HL. 

5. W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, 

L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom 

dwujęzyczny  L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie 

dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego  

i rozszerzonego. 

6. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB: za poziom podstawowy uznaje 

się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 

oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo)”. 

 

3) w załączniku nr 1 do uchwały  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uchyla się zapis 

dotyczący kierunku agrobiologia studia stacjonarne pierwszego. 

 

4) w załączniku nr 4 do uchwały  Wydział Filologiczny kierunek filologia angielska 

otrzymuje brzmienie: 

Studia II stopnia 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

Specjalność filologia angielska: język-kultura-literatura 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 
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Wymagania wstępne  

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 

2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

angielska, 

3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 

 

Zasady kwalifikacji 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii 

angielskiej kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu ocen ze 

studiów. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i stanowi sprawdzian 

ogólnego poziomu językowego oraz przygotowania do napisania pracy magisterskiej. 

Rozmowa oceniana jest na punkty w skali 0-100.  

Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez 

uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego przelicznik  

1. Rozmowa kwalifikacyjna (Wr) pr = 0,75 

2. Konkurs ocen ze studiów (35Wo-75) po = 0,25 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany 

w skali do 100 pkt.: 

W= prWr+po(35Wo-75) 

gdzie: 

Wr  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, 

pr  przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej, 

po  przelicznik dla konkursu ocen ze studiów, 

Wo  dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 

dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 

 

 dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań 

kwalifikacyjnych. 
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●  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż 

filologia angielska albo uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są 

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku 

angielskim i stanowi sprawdzian ogólnego poziomu językowego oraz przygotowania do 

napisania pracy magisterskiej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 

40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

Specjalność filologia angielska: edytorstwo tekstów anglojęzycznych 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

Wymagania wstępne  

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 

2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

angielska; 

3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 

Kandydaci powinni posiadać umiejętności językowe na poziomie C1, szczególnie w 

odniesieniu do struktur gramatycznych i leksykalnych stosowanych w języku pisanym. 

 

Zasady kwalifikacji   

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie wyników testu oraz konkursu ocen ze studiów. Test stanowi sprawdzian 

umiejętności językowych w zakresie struktur gramatycznych i słownictwa stosowanych w 

tekstach pisanych na poziomie C1. Celem testu jest weryfikacja znajomości języka 

kandydata w piśmie gwarantującym umiejętność redakcji tekstów anglojęzycznych o 

różnych rejestrach i stylach. Test będzie obejmować następujące zadania: poprawę błędów, 

transformacje ze słowem kluczowym, cloze.   

Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez 

uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego przelicznik  

1. Test (Wt) pt = 0,75 

2. Konkurs ocen ze studiów (35Wo-75) po = 0,25 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

W= ptWt +po(35Wo-75) 
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gdzie: 

Wt  liczba punktów z testu, 

pr  przelicznik dla testu, 

po  przelicznik dla konkursu ocen ze studiów. 

Wo  dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 

dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 

 

 dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań 

kwalifikacyjnych. 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż 

filologia angielska albo uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są 

na podstawie wyników testu. Test stanowi sprawdzian umiejętności językowych  

w zakresie struktur gramatycznych i słownictwa stosowanych w tekstach pisanych na 

poziomie C1. Celem testu jest weryfikacja znajomości języka kandydata w piśmie 

gwarantującym umiejętność redakcji tekstów anglojęzycznych o różnych rejestrach  

i stylach. Test będzie obejmować następujące zadania: poprawę błędów, transformacje ze 

słowem kluczowym, cloze.   

Test oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne  

z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

Specjalność filologia angielska: translatoryka 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

Wymagania wstępne  

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej  

2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

angielska 

3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
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Zasady kwalifikacji 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu ocen ze studiów. Celem rozmowy jest 

weryfikacja praktycznej znajomości języka kandydata na poziomie gwarantującym nie 

tylko rozumienie i poprawność gramatyczną, ale też umiejętność interpretacji tekstu, 

znajomość rejestrów językowych, różnego rodzaju słownictwa wykraczającego poza 

podstawowy program studiów, znajomości elementów kulturowych istotnych dla 

przekładu odpowiedniej jakości. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i stanowi sprawdzian ogólnego 

poziomu językowego. Składa się z dwóch komponentów: rozmowy oraz streszczenia 

wylosowanego krótkiego tekstu na tematy ogólne (jeżeli tekst jest w języku polskim, 

streszczenie należy przedstawić po angielsku; jeżeli tekst jest w języku angielskim, streszczenie 

należy przedstawić w języku polskim).  

Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez 

uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego przelicznik  

1. Rozmowa kwalifikacyjna (Wr)  pr = 0,75 

2. Konkurs ocen ze studiów (35Wo-75) po = 0,25 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany  

w skali do 100 pkt.: 

W= prWr+po(35Wo-75)  

 

gdzie: 

Wr  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, 

pr  przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej, 

po  przelicznik dla konkursu ocen ze studiów. 

Wo  dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 

dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 

 

 dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań 

kwalifikacyjnych. 
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 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż 

filologia angielska albo uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są 

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest weryfikacja praktycznej 

znajomości języka kandydata na poziomie gwarantującym nie tylko rozumienie  

i poprawność gramatyczną, ale też umiejętność interpretacji tekstu, znajomość rejestrów 

językowych, różnego rodzaju słownictwa wykraczającego poza podstawowy program 

studiów, znajomości elementów kulturowych istotnych dla przekładu odpowiedniej 

jakości. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i stanowi sprawdzian ogólnego 

poziomu językowego. Składa się z dwóch komponentów: rozmowy oraz streszczenia 

wylosowanego krótkiego tekstu na tematy ogólne (jeżeli tekst jest w języku polskim, 

streszczenie należy przedstawić po angielsku; jeżeli tekst jest w języku angielskim, streszczenie 

należy przedstawić w języku polskim). Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie 

poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 

 

 

5) w załączniku nr 7 do uchwały  Wydział Lekarski uchyla się zapis dotyczący kierunku 

optyka okularowa z elementami optometrii studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

oraz dodaje się kierunek: 

 

 

Studia II stopnia 
 

OPTOMETRIA 

Jednostka prowadząca Wydział Lekarski 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 2 lata 

 

Wymagania wstępne  

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie optyki okularowej z elementami optometrii;  

2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny na kierunku pokrewnym, uzyskany na studiach, 

w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki  

i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów 

obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka 

geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; 

przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna  

i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; 

anatomia i fizjologia oka. 
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Zasady kwalifikacji   

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wysokości 

średniej uzyskanej na studiach pierwszego stopnia. Zgodnie ze wzorem: 

 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  0,75 

W2 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 

zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów pierwszego stopnia 

0,25 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 2,00-5,00 pkt. Zakres 

rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów pierwszego stopnia w 

zakresie podanym w wymaganiach wstępnych. 

 

6) w załączniku nr 8 do uchwały  Wydział Matematyki i Informatyki dodaje się zapis 

dotyczący kierunków: 

 

INFORMATYKA 

Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki 

Poziom studiów pierwszego stopnia, studia inżynierskie 

Forma studiów niestacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3,5 roku 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

 

MATEMATYKA  STOSOWANA 

Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki 

Poziom studiów pierwszego stopnia, studia inżynierskie 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3,5 roku 

 

Zasady kwalifikacji   

 

 „nowa matura”  – konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. 

pkt. podstawowy rozszerzony 

1. Matematyka p = 0,60 p = 1,00 30 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWm  

gdzie: 

Wm – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

matematyki,  
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p  przelicznik dla poziomu z matematyki. 

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z matematyki zarówno na 

poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 

uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

wyższą wartość. 

 

 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* Matematyka p1 = 0,50 

2.* Język polski p2 = 0,20 

3.* 
Dowolny przedmiot (inny niż matematyka i 

język polski)  
p3 = 0,30 

*W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i 

ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest odnotowany na świadectwie dojrzałości 

pozytywny wynik z matematyki. 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 3,  

p1  przelicznik dla matematyki, 

p2  przelicznik dla języka polskiego, 

p3  przelicznik dla dowolnego przedmiotu 3. 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 „matura zagraniczna”  konkurs świadectw dojrzałości 

Pod uwagę brane są wszystkie przedmioty, przy czym musi być odnotowany wynik  

z przedmiotu obejmującego treści kształcenia dla przedmiotu matematyka. 

Wyniki przeliczanie są na punkty w skali od 0 do 100. 

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji. 
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7) w załączniku nr 10 do uchwały  Wydział Nauk Historycznych uchyla się zapisy 

dotyczące kierunków: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia niestacjonarne 

pierwszego 

i drugiego stopnia, historia studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studia 

Skandynawsko-Bałtyckie studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wojskoznawstwo 

studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz zarządzanie informacją  

i bibliologia studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. 

 

8) w załączniku nr 11 do uchwały  Wydział Nauk o Zdrowiu zapis dotyczący kierunku 

fizjoterapia otrzymują brzmienie: 

 

FIZJOTERAPIA 

Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Poziom studiów jednolite magisterskie 

Forma studiów 

Profil studiów 

stacjonarne 

praktyczny 

Czas trwania studiów 5 lat 

 

FIZJOTERAPIA 

Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Poziom studiów jednolite magisterskie 

Forma studiów 

Profil studiów 

niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) 

praktyczny 

Czas trwania studiów 5 lat 

 

 

FIZJOTERAPIA - STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Poziom studiów jednolite magisterskie 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów praktyczny 

Czas trwania studiów 5 lat 

 

9) w załączniku nr 14 do uchwały  Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

uchyla się zapisy dotyczące kierunków: polityka publiczna studia stacjonarne pierwszego 

stopnia, studia wschodnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, politologia 

studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz stosunki międzynarodowe 

studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. 
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10) w załączniku nr 15 do uchwały  Wydział Prawa i Administracji uchyla się zapisy 

dotyczące kierunków: prawo ochrony środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne 

drugiego stopnia oraz doradztwo podatkowe studia niestacjonarne drugiego stopnia. 

 

11) w załączniku nr 16 do uchwały  Wydział Sztuk Pięknych uchyla się zapis dotyczący 

kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne 

drugiego stopnia. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2017 r. 

 

 

 

 

     Przewodniczący Senatu 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

      R e k t o r 

 

 

 

 

 

 


