
UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA   

W TORUNIU  
UCHWAŁA Nr 104 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 24 czerwca2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych  
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 19 lit. d Statutu Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. 
 

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

§ 1 
 

W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r., 
Uchwałą Nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr 27 Senatu UMK z 
dnia 26 lutego 2013 r., Uchwałą Nr 37 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r., Uchwałą Nr 55 
Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 
r., Uchwałą Nr 21 Senatu UMK z dnia 25 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 39 Senatu UMK z dnia 
25 marca 2014 r., Uchwałą Nr 59 Senatu UMK z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr 
72 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 1 pkt 5 dodaje się podpunkt 7) w brzmieniu: 
„8) Mi ędzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – zawarte w 

załączniku nr 5.7. do niniejszej uchwały.” 
2. Dodaje się załącznik nr 5.7. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
3. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały.  
4. Załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały.  
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2014 r.  
Przewodniczący Senatu  

 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
R e k t o r 
 



 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1  do Uchwały Nr 104  Senatu 
UMK z dnia 24 czerwca 2014 r.  

 
E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   

i  i c h  r e l a c j e  z  
 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   

 
Wydział prowadzący studia: 
 

Wydział Humanistyczny 

Kierunek studiów: 
 

Mi ędzyobszarowe 
Indywidualne Studia 

Humanistyczno-Społeczne  
Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne są studiami indywidualnymi i międzyobszarowymi, 
funkcjonującymi w oparciu o zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z               
2012 r. poz. 572, z późn. zm.) dotyczące indywidualnych studiów międzyobszarowych (art. 8, ust. 2. art. 170a, ust. 2                     
i obejmują kierunki studiów należące do obszaru nauk humanistycznych oraz obszaru nauk społecznych. Oznacza to, 
że efekty kształcenia  MISHS zdefiniowane zostały międzyobszarowo – w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk 
społecznych.  Studenci realizują a) efekty kształcenia MISHS gwarantujące  międzyobszarowy i indywidualny 
charakter tych studiów oraz b) efekty kształcenia właściwe dla wybranego przez siebie kierunku studiów.    
 
Symbol* Efekty kształcenia dla 

Mi ędzyobszarowych Indywidualnych  
Studiów Humanistyczno-Społecznych: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki humanistyczne (H), 
nauki społeczne (S) 

 
WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu wybranych nauk 
humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej 

H1A_W01 S1_W01 

K_W02 zna podstawową terminologię zarówno wybranych nauk 
humanistycznych i społecznych 

H1A_W02 S1A_W02 

K_W03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych należących do obszaru nauk humanistycznych i obszaru 
nauk społecznych 

H1A_W05 S1A_W04 

K_W04 ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w wymiarze 
humanistycznym i społecznym 

H1A_W10 S1A_W05 

K_W05 zna i rozumie podstawowe metody pozyskiwania danych, analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury (właściwe dla wybranych 
tradycji, teorii lub szkół badawczych należących do różnych obszarów  
wiedzy) 

H1A_W07 S1A_W06 

 
UMIEJ ĘTNOŚCI 

K_U01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze 
w obszarze wiedzy humanistycznej i społecznej 

H1A_U01 S1A_U2 

K_U02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanych 
dyscyplin w zakresie wiedzy humanistycznej i społecznej 

H1A_U04 S1A_U2 
S1A_U4 



K_U03 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych, 
właściwych dla obszaru wiedzy humanistycznej oraz obszaru wiedzy 
społecznej 

H1A_U07 S1A_U09 
S1A_U10 

K_U04 umie analizować proponowane rozwiązania problemów teoretycznych 
należących do obszaru wiedzy humanistycznej oraz obszaru wiedzy 
społecznej  

H1A_U05 S1A_U07 

K1_U05 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania  z 
wykorzystaniem wiedzy należącej do obszaru wiedzy humanistycznej 
oraz obszaru wiedzy społecznej 

H1A_U06 S1A_U03 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K01 rozumie potrzebę indywidualnego uczenia się przez całe życie z 
wykorzystaniem różnorakich metodologii należących do obszaru 
wiedzy humanistycznej oraz obszaru wiedzy społecznej 

H1A_K01 S1A_K01 

K1_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, zgodnie z przypisaną rolą H1A_K02 S1A_K02 
K1_K03 potrafi w porozumieniu z opiekunem naukowym odpowiednio określić 

priorytety służące realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia 
H1A_K03 S1A_K03 

K1_K04 potrafi uzupełniać i doskonalić  wiedzę i umiejętności wchodzące w 
zakres obszaru wiedzy humanistycznej oraz obszaru wiedzy społecznej 

- S1A_K06 

K1_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym regionu, kraju, Europy H1A_K06 S1A_K05 
 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: H- obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym; S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym. 
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .. Senatu UMK z dnia 24 czerwca 2014 r.  

Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,  

do których odnoszą się efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 
 

Wydział prowadzący 
kierunek studiów 

Kierunek studiów Poziom 
kształcenia 

Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina nauki Dyscyplina wiodąca 

 
Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska 

biologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
biotechnologia  studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
ochrona środowiska studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 
ochrona środowiska studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 
nauczanie przyrody studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 

nauki o Ziemi  geografia 
nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka 

nauki chemiczne chemia 
nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geografia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi  geografia geografia 
geografia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geoinformacja 
środowiskowa 

studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geologia 

nauki techniczne nauki techniczne geodezja i kartografia geodezja i kartografia 
informatyka 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
studia miejskie studia I stopnia  nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 

geologia 
nauki biologiczne 
 

ekologia ekologia 
ochrona środowiska ochrona środowiska 

nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 
nauki prawne nauki o administracji nauki o administracji 

prawo prawo 
nauki techniczne nauki techniczne architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka 



 
 
 
 
 

Wydział Nauk o Ziemi 

nauczanie przyrody studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
nauki o Ziemi  geografia 

nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka 
nauki chemiczne chemia 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo 
turystyka i rekreacja studia I stopnia  nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
nauki medyczne, i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 
nauki o zdrowiu - 

 
Wydział Chemii 

chemia studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia studia II stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia kosmetyczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
materiały współczesnych 
technologii  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

chemia żywności  studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 

chemia i technologia 
żywności 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
technologia chemiczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 

literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
filologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 

literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
wiedza o kulturze 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 



 
Wydział Filologiczny 

śródziemnomorskiej 
filologia klasyczna i 
studia śródziemnomorskie 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
kulturoznawstwo 
językoznawstwo 

filologia polska studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

filologia polska studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

komparatystyka literacko-
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
kulturoznawstwo 

kulturoznawstwo  studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo  kulturoznawstwo 

kulturoznawstwo studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo 

 
 

Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 

astronomia studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
astronomia studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
automatyka i robotyka studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne automatyka i robotyka automatyka i robotyka 
fizyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
informatyka stosowana studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
informatyka stosowana studia II stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
materiały współczesnych 
technologii 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filozofia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
filozofia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
kognitywistyka studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 

nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka 

matematyka 
nauki fizyczne 
 

biofizyka 

nauki przyrodnicze  nauki biologiczne 
 

biologia 

nauki medyczne i  nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 



Wydział Humanistyczny kognitywistyka studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 
nauki społeczne nauki społeczne psychologia 

nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka 
informatyka 

nauki fizyczne biofizyka 
nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia 
nauki medyczne i  nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

Międzyobszarowe 
Indywidualne Studia 
Humanistyczno-
Społeczne 

studia I stopnia nauki humanistyczne dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe, lub artystyczne, do których odnoszą 
się efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wchodzących w skład 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych  
 
 

nauki społeczne 

polityka społeczna studia I stopnia nauki społeczne 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 

religioznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia religioznawstwo 
filozofia 
historia 
historia sztuki 
językoznawstwo 
religioznawstwo 

nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
socjologia 
 

nauki prawne prawo kanoniczne 

socjologia studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne 
 

socjologia socjologia 

socjologia studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 

 
 
 
 

pedagogika studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wydział Nauk 
Pedagogicznych 

filozofia 

pedagogika studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika specjalna 
 
 
 
 

studia I stopnia 
 
 
 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
 
 
 
 

psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika specjalna 
 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
  psychologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia 

pedagogika sportu i 
rekreacji ruchowej 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika  
psychologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki o zarządzaniu  
finanse 

nauki prawne prawo 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

praca socjalna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

 
 

Wydział Matematyki i 
Informatyki 

informatyka studia I stopnia 
(lic.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia I stopnia 
(inż.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
matematyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
matematyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 



matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe)  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

 
 
 
 

Wydział Nauk 
Ekonomicznych i 

Zarządzania 

ekonomia studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
nauki o zarządzaniu 
finanse 

ekonomia 
 

studia II stopnia 
 

nauki społeczne 
 

nauki ekonomiczne 
 

ekonomia ekonomia 
 nauki o zarządzaniu 

finanse 
finanse i rachunkowość  studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne finanse finanse 

ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
finanse i rachunkowość studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne finanse finanse 

ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe) 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

studia menedżersko-
finansowe 

studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
ekonomia 
finanse 

zarządzanie studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
ekonomia 
finanse 

zarządzanie 
 

studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
ekonomia 
finanse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk 
Historycznych 

archeologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 
archeologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 
archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją  

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

historia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia sztuki studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki 
historia sztuki studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

Studia Bałtyckie studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
wojskoznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
zarządzanie informacją i 
bibliologia 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne  nauki techniczne informatyka 

zarządzanie informacją i 
bibliologia 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne nauki techniczne nauki techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Politologii i 
Studiów 

Międzynarodowych 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie  nauki o bezpieczeństwie 
nauki prawne prawo 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 

politologia studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
politologia studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 

nauki o polityce 
nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

stosunki międzynarodowe studia I stopnia nauki społeczne 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
stosunki międzynarodowe studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce  nauki o polityce 



nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne  prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne 
 

historia 

studia wschodnie studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne 

 
kulturoznawstwo 

Wydział Prawa i 
Administracji 

administracja studia I stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
administracja studia II stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
europeistyka studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne  nauki o polityce prawo 

nauki prawne prawo 
 

europeistyka studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce prawo 
nauki prawne prawo 

polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 
nauki o polityce  

nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

prawo studia jednolite 
magisterskie 

nauki społeczne nauki prawne prawo prawo 

doradztwo podatkowe studia II stopnia nauki społeczne nauki prawne prawo 
 

prawo 

nauki ekonomiczne 
 

finanse 

 
Wydział Sztuk 

Pięknych 
 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 

studia I stopnia sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
 

sztuki piękne 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki  

nauki społeczne nauki społeczne 
 

pedagogika 
psychologia 
 



 
 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 
 

studia II stopnia 
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 

grafika studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne 
 

sztuki piękne sztuki piękne 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 
filozofia  
historia sztuki 
 

konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 
 
 
 
 
 

studia jednolite 
magisterskie 
 
 
 
 
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 
 
 
 
 
 

konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 
 

nauki przyrodnicze nauki biologiczne mikrobiologia 
nauki ścisłe nauki chemiczne chemia 

krytyka artystyczna studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 

nauki  społeczne nauki  społeczne pedagogika 
psychologia 

nauki prawne prawo 
malarstwo studia jednolite 

magisterskie 
sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

ochrona dóbr kultury studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki  
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki  



 ochrona dóbr kultury studia II stopnia nauki humanistyczne 
 

nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 

rzeźba studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

sztuka mediów i edukacja 
wizualna 

studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
 nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

historia sztuki 

filozofia 

nauki  społeczne nauki  społeczne pedagogika 

psychologia 

Wydział Teologiczny nauki o rodzinie studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 

nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 

psychologia 

socjologia 

nauki prawne prawo kanoniczne 

nauki o rodzinie studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 

nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 

psychologia 

socjologia 

nauki prawne prawo kanoniczne 

teologia studia jednolite 
magisterskie 

nauki humanistyczne nauki teologiczne -  

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika  

psychologia  

nauki prawne  prawo kanoniczne  



 
 

 
Wydział Lekarski 

biotechnologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne 
 

biotechnologia biotechnologia 

biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne 
 

biotechnologia biotechnologia 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 

kierunek lekarski studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne medycyna medycyna 

inżynieria biomedyczna  studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne medycyna 
 

medycyna 

stomatologia 
nauki techniczne nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria 

biomedyczna 
 

biocybernetyka i 
inżynieria 
biomedyczna 

inżynieria materiałowa  
automatyka i robotyka  
informatyka 

optyka okularowa z 
elementami optometrii 

studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
 

medycyna 

medycyna 

 
Wydział Farmaceutyczny 

analityka medyczna  studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna biologia medyczna 

farmacja studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki farmaceutyczne - - 

kosmetologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o zdrowiu  - - 

kosmetologia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 
 
 

nauki o zdrowiu - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

audiofonologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o zarządzaniu 

elektroradiologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

dietetyka studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

dietetyka studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

fizjoterapia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

fizjoterapia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

pielęgniarstwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki o kulturze fizycznej - 
pielęgniarstwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

ratownictwo medyczne studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

zdrowie publiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studia I stopnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medycyna 
nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 
 

nauki ekonomiczne ekonomia 
finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

zdrowie publiczne studia II stopnia nauki medyczne, nauki o nauki medyczne biologia medyczna - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

medycyna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki o zdrowiu 
 

- 

nauki o kulturze fizycznej - 
nauki społeczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 104 Senatu 
UMK z dnia 24 czerwca  2014 r. 

 

Wykaz skrótów literowych dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w UMK 

Nazwa kierunku  Skrót literowy 

administracja ADM 
analityka medyczna ANMED 
archeologia ARCH 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  ARCHZD 
astronomia ASTR 
audiofonologia AUF 
automatyka i robotyka  ATM-RBT 
bezpieczeństwo wewnętrzne   BW 
biologia BIOL 
biotechnologia  BTECH 
chemia CHEM 
chemia kosmetyczna CHEMKOS 
chemia i technologia żywności CHEMTZ 
chemia żywności  CHEMZ 
dietetyka DIET 
doradztwo podatkowe   DORPOD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  DIKS 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych EDART 
ekonomia EKO 
elektroradiologia ERD 
etnologia – antropologia kulturowa  ETNANK 
europeistyka  EUR 
farmacja FARM 
filologia polska FLP 
filologia FL 
filologia, specjalność filologia klasyczna FLK 
filologia, specjalność wiedza o kulturze 
śródziemnomorskiej 

FLWOKS 

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie FLKSS 
filozofia FIL 
finanse i rachunkowość  FIR 
fizjoterapia FZJTER 
fizyka FIZ 
fizyka techniczna FIZT 
geografia  GEOG 
geoinformacja środowiskowa GIS 
grafika GRAF 
historia  HIST 
historia sztuki HSZT 
informatyka (lic.) INF 
informatyka (inż.) INFINZ 



informatyka stosowana INFSTOS 
kierunek lekarski LEK 
krytyka artystyczna KA 
kognitywistyka KOGN 
komparatystyka literacko-kulturowa KLK 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki KONS 
kosmetologia  KOSM 
kulturoznawstwo KULT 
malarstwo MAL 
matematyka MAT 
matematyka i ekonomia - studia międzyobszarowe MiE 
materiały współczesnych technologii  MWT 
Międzyobszarowe Indywidualne Studia  
Humanistyczno – Społeczne  

MISH-S 

nauczanie przyrody NPR 
nauki o rodzinie NOR 
ochrona dóbr kultury ODK 
ochrona środowiska  OCHRSR 
optyka okularowa z elementami optometrii OPO 
pedagogika PED 
pedagogika specjalna PEDSPEC 
pielęgniarstwo  PIELGN 
politologia POL 
polityka publiczna POLPUBL 
polityka społeczna  POLSPOL 
położnictwo PLZN 
praca socjalna PRCSOC 
prawo PRAWO 
ratownictwo medyczne  RATMED 
religioznawstwo  REL 
rzeźba RZEZBA 
socjologia SOC 
stosunki międzynarodowe SM 
Studia Bałtyckie STB 
studia menedżersko-finansowe STMF 
studia miejskie STM 
studia wschodnie STWSCH 
sztuka mediów i edukacja wizualna SZTMiEW 
teologia TEO 
turystyka i rekreacja TiR 
wojskoznawstwo WSK 
zarządzanie  ZARZ 
zarządzanie informacją i bibliologia ZIB 
zdrowie publiczne ZDRPUBL 
 
 
 


