
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 433 

  

 

UCHWAŁA Nr 186 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz 

szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  

na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3, art. 169 ust. 2, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) oraz § 11 ust. 1 porozumienia z dnia 4 

grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria 

zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem 

Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

 

S e n a t   u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 

Szczegółowe warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 

 

WETERYNARIA 

Jednostka prowadząca Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy,  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Rekrutację na studia prowadzi Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zgodnie z 

trybem rekrutacji ustalonym przez Senat UMK. 

 

Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest 

odwoławcza komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

 

Poziom studiów jednolite magisterskie 

Forma studiów stacjonarne 
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Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 11 semestrów  

 

 

Zasady kwalifikacji 

 

 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 

1. Biologia rozszerzony,  p1 = 0,45 

2. Chemia rozszerzony,  p2 = 0,35 

3. Język obcy nowożytny  część pisemna p3 = 0,20 

 

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

W = p1W1 + p2W2+ p3W3, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu chemia rozszerzonym,  

W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

języka obcego,  

 

p1  przelicznik dla przedmiotu biologia, 

p2  przelicznik dla przedmiotu chemia, 

p3  przelicznik dla języka obcego 

 

 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Biologia p1 = 0,45 

2. Chemia p2 = 0,35 

3. Język obcy nowożytny   p3 = 0,20 

 

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

ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu (liczba 

punktów za ten przedmiot będzie wynosiła 0) wynik postępowania kwalifikacyjnego 

będzie liczony z pozostałych elementów.  

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

W = p1W1 + p2W2+ p3W3, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z biologii,  
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W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z chemii,  

W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego.  

 

p1  przelicznik dla przedmiotu biologia, 

p2  przelicznik dla przedmiotu chemia, 

p2  przelicznik dla przedmiotu język obcy nowożytny. 

 

 

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   

 

 

§ 2 

Liczba miejsc w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej  na kierunek weterynaria wynosi 60. 

 

§ 3  

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek weterynaria maksymalną liczbę punktów 

uzyskują laureaci i finaliści olimpiady Biologicznej i Chemicznej. 

2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 można skorzystać w ciągu trzech lat od roku 

uzyskania świadectwa dojrzałości.  

3. Podstawą do uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane 

przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady. 

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek weterynaria nie uwzględnia się osiągnięć 

sportowych.   

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017 r. 

 

    

       Przewodniczący Senatu 

         

              

                  Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

                         R e k t o r 


