
       UNIWERSYTET                   
MIKOŁAJA KOPERNIKA                             
         W TORUNIU  

UCHWAŁA Nr 37 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 marca 2014 r. 
 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów  
i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich 

oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe 
 
Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.) 

S e n a t uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwała określa: 

1) szczegółowe zasady przyjmowania na studia prowadzone przez wydziały w kampusie 
toruńskim laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, 

2) szczegółowe zasady przyjmowania na studia prowadzone przez wydziały w kampusie 
bydgoskim laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów ogólnopolskich, 

3) szczegółowe zasady przyjmowania na studia prowadzone przez wydziały w kampusie 
toruńskim laureatów konkursów ogólnopolskich, 

4) szczegółowe zasady przyjmowania na studia prowadzone przez wydziały w kampusie 
toruńskim kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe.  

 
§ 2 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu 
toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny,  
maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad: 
Artystyczna, Astronomiczna, Biologiczna, Chemiczna, Europejska Olimpiada Społeczno-
Prawna, Filozoficzna, Fizyczna, Geograficzna, Historyczna, Języka Angielskiego, Języka 
Białoruskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Łacińskiego, Języka Niemieckiego, Języka 
Rosyjskiego, Literatury i Języka Polskiego, Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 
1939 r., Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Matematyczna, Informatyczna, Ochrony 
Środowiska, Przedsiębiorczości, Teologii Katolickiej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy 
Ekonomicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka 
w Świecie Współczesnym, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Unii Europejskiej, 
Wiedzy o III RP, Wiedzy Technicznej. 



  

2. Na kierunkach artystycznych prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych, na których 
obowiązuje egzamin wstępny laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w ust. 1 
otrzymują maksymalną liczbę punktów z konkursu świadectw dojrzałości.  

3. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 można skorzystać w ciągu trzech lat od roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości. 

4. Podstawą do uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane 
przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady. 

§ 3 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki prowadzone przez wydziały 
kampusu bydgoskiego maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści 
następujących olimpiad: Biologiczna, Chemiczna i Fizyczna. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek zdrowie publiczne prowadzony w kampusie 
bydgoskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących 
olimpiad: Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o 
Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, 
Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP, Wiedzy 
Technicznej. 

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia jednolite magisterskie na kierunki: analityka 
medyczna i farmacja oraz na wszystkie kierunki studiów I stopnia prowadzone w kampusie 
bydgoskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego oraz laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej. 

4. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 - 3 można skorzystać w ciągu trzech lat, od roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości. 

5. Podstawą do uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 - 3, jest zaświadczenie 
wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. 

§ 4 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki chemia, chemia kosmetyczna, pedagogika, 
pedagogika specjalna, praca socjalna i międzywydziałowe indywidualne studia 
humanistyczne prowadzone w kampusie toruńskim maksymalną liczbę punktów uzyskują 
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz międzywydziałowe indywidualne 
studia humanistyczne prowadzone w kampusie toruńskim maksymalną liczbę punktów 
uzyskują laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego „Grasz o Indeks”. 

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, 
fizyka techniczna, informatyka stosowana, pedagogika, pedagogika specjalna, praca 
socjalna i międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne prowadzone w kampusie 
toruńskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci Konkursu FAST (Fizyczne i 
Astronomiczne Stypendia w Toruniu). 



  

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse 
i rachunkowość, zarządzanie oraz pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna 
prowadzone w kampusie toruńskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza 
Sokołowskiego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości. 

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki geografia, nauczanie przyrody, turystyka  
i rekreacja, studia miejskie, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna prowadzone 
w kampusie toruńskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”. 

6. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 – 5 można skorzystać ciągu trzech lat od roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości. 

7. Podstawą do uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 – 5 jest zaświadczenie 
wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danego konkursu. 

§ 5 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu 
toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, 
maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską 
międzynarodową lub klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach 
olimpijskich i nieolimpijskich. 

2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 można skorzystać w ciągu trzech lat od dnia 
wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego 
ważności. 

3. Podstawą do uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane 
przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia 
sportowe będące podstawą jej przyznania. 

§ 6 

Traci moc uchwała Nr 51 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i 
finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2014 r. 

Przewodniczący Senatu  
 
 

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


