
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2018; poz. 196 

   

UCHWAŁA Nr 80 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 

2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 84 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku 

akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny 

UMK z 2017 r., poz. 195 z późn. zm.), w części ogólnej w rozdziale I. „Postanowienia 

ogólne” wprowadza się zmiany: 

 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru letniego ustala się na dzień 15 

maja 2018 r., termin jej zakończenia dla studiów stacjonarnych na dzień 30 września 

2018 r., a dla studiów niestacjonarnych na dzień 18 października 2018 r.” 

 

2) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja 

wizualna kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu 

wstępnego, a na kierunki logopedia i teologia  specjalność kapłańska  na podstawie 

wyników egzaminu maturalnego i rozmowy kwalifikacyjnej”. 

 

3) § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja 

wizualna, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości i egzaminu 



2 

 

wstępnego, na kierunek logopedia  na podstawie wyników egzaminu dojrzałości i 

rozmowy kwalifikacyjnej, a na kierunek teologia – specjalność kapłańska – na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.” 

 

4) § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja 

wizualna, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu 

wstępnego, a na kierunki logopedia i teologia  specjalność kapłańska  na podstawie 

wyników egzaminu maturalnego i rozmowy kwalifikacyjnej.”  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie 29 maja 2018 r. 

 

   

  Przewodniczący Senatu  

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn  

R e k t o r 


