
        UNIWERSYTET         
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
           W TORUNIU 

 

ZARZĄDZENIE Nr 135 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia  30 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 201 4/2015 

 

Na podstawie § 4 pkt 1 uchwały nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków  
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015 (z późn. zm.) 

z a r z ą d z a  się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015 na kierunki prowadzone w Toruniu: 

 
STUDIA STACJONARNE 

PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
I NABÓR 

 
ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  
Kandydaci na kierunki: grafika, konserwacja i 
restauracja dzieł sztuki 

30.04 (środa) – 27.06.2014 r. (piątek) do 
godz. 23:59 

Kandydaci na kierunek: sztuka mediów i edukacja 
wizualna 

30.04 (środa) – 5.07.2014 r. (sobota) do 
godz. 23:59 

Kandydaci na pozostałe kierunki 
30.04 (środa) – 7.07.2014 r. (poniedziałek) 
do godz. 23:59 

 
Egzaminy wstępne 
Kandydaci na kierunki:  
grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

kwalifikacja prac plastycznych 30.06.2014 r. (poniedziałek) 
egzaminy praktyczne:  

  grafika 1.07 (wtorek) – 2.07.2014 r. (środa) 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki 1.07 (wtorek) – 3.07.2014 r. (czwartek) 

Kandydaci na kierunek:  
sztuka mediów i edukacja wizualna 

kwalifikacja prac plastycznych 7.07.2014 (poniedziałek) 
egzaminy praktyczne 8.07 (wtorek) – 9.07.2014 r. (środa) 

Kandydaci na kierunki:  
malarstwo, rzeźba 

egzaminy praktyczne 8.07 (wtorek) – 9.07.2014 r. (środa) 
Kandydaci na kierunek  
teologia, sp. kapłańska 

rozmowa kwalifikacyjna 8.07. 2014 r. (wtorek) 
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Ogłoszenie wyników  

I etap 
ogłoszenie list zakwalifikowanych  10.07.2014 r. (czwartek) godz.14.00 
składanie dokumentów 11.07. (piątek) – 15.07.2014 r. (wtorek) 

II etap 
ogłoszenie list zakwalifikowanych 17.07.2014 r. (czwartek) godz.14.00 
składanie dokumentów 18.07. (piątek) – 22.07.2014 r. (wtorek) 

III etap 
ogłoszenie list zakwalifikowanych 24.07.2014 r. (czwartek) godz.14.00 
składanie dokumentów  25.07. (piątek) – 26.07.2014 r. (sobota) 

 

II NABÓR/PRZEDŁU ŻENIE REKRUTACJI W RAMACH I NABORU 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  

Kandydaci na kierunki artystyczne 
1.08 (piątek) – 9.09.2014 r. (wtorek) do 
godz. 23:59 

Kandydaci na pozostałe kierunki 1.08 – 12.09.2014 r. (piątek) do godz. 23:59 
 
Egzaminy wstępne  
Kandydaci na kierunki artystyczne 10.09 (środa) – 11.09.2014 r. (czwartek) 
Kandydaci na kierunek teologia, sp. kapłańska 15.09.2014 r. (poniedziałek) 
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list zakwalifikowanych 16.09.2014 r. (wtorek) godz.14.00 
składanie dokumentów  17.09. (środa) – 19.09.2014 r. (piątek) 

 
STUDIA STACJONARNE 

DRUGIEGO STOPNIA 
I NABÓR 

 
ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 30.04 (środa) – 29.07.2014 r. (wtorek) do 

godz. 23:59 
 
Egzaminy wstępne 31.07.2014 r. (czwartek)  
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list zakwalifikowanych 04.08.2014 r. (poniedziałek) godz.14.00 
składanie dokumentów  05.08. (wtorek) – 08.08.2014 r. (piątek) 
 

II NABÓR 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 13.08 (środa) – 17.09.2014 r. (środa) do 

godz. 23:59 
 
Egzaminy wstępne 19.09.2014 r. (piątek)  
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list zakwalifikowanych 22.09.2014 r. (poniedziałek) godz.14.00 
składanie dokumentów  23.09. (wtorek) – 25.09.2014 r. (czwartek) 
 

  



 3

STUDIA NIESTACJONARNE 
PIERWSZEGO STOPNIA I JEDENOLITE MAGISTERSKIE ORAZ D RUGIEGO STOPNIA 

 
KIERUNKI, NA KTÓRE NABÓR ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOŻENIA WYMAGANYCH 

DOKUMENTÓW 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 30.04 (środa) – 10.10.2014 r. (piątek) do 

godz. 14:59 
Złożenie wymaganych dokumentów 23.06 (poniedziałek) – 10.10.2014 r. 

(piątek) do godz. 14:59 
Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku 
minimalnego limitu przyjęć.  

 
KIERUNKI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANE JEST POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

I NABÓR 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 

Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 
30.04 (środa) – 29.08.2014 r. (piątek) do 
godz. 14:59 

Złożenie wymaganych dokumentów 
23.06 (poniedziałek) - 29.08.2014 r. (piątek) 
do godz. 14:59 

 
Rozmowy kwalifikacyjne 01.09.2014 r. (poniedziałek)  
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list przyjętych 03.09.2014 r. (środa) godz.14.00 
Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku 
minimalnego limitu przyjęć.  

 
II NABÓR 

 
ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
złożenie wymaganych dokumentów 

01.09 (poniedziałek) – 19.09.2014 r. 
(piątek) do godz. 14:59 

 
Rozmowy kwalifikacyjne 22.09.2014 r. (poniedziałek)  
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list przyjętych 26.09.2014 r. (piątek) godz.14.00 
Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku 
minimalnego limitu przyjęć.  
 

III NABÓR 
 

ETAPY REKRUTACJI TERMINY 
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
złożenie wymaganych dokumentów 

22.09 (poniedziałek) – 10.10.2014 r. 
(piątek) do godz. 14:59 

 
Rozmowy kwalifikacyjne 13.10.2014 r. (poniedziałek)  
 
Ogłoszenie wyników  
ogłoszenie list przyjętych 14.10.2014 r. (wtorek) godz.14.00 
Uruchomienie kierunków następować będzie sukcesywnie po osiągnięciu na danym kierunku 
minimalnego limitu przyjęć.  
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§ 2 

Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015 na kierunki prowadzone w Collegium 
Medicum w Bydgoszczy. 
 

STUDIA STACJONARNE:  
JEDNOLITE MAGISTERSKIE I PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Kierunek 
Rejestracja 

Egzamin  
od do 

kierunek lekarski 

30.04.2014 r. 7.07.2014 r.* - 

30.04.2014 r. 7.05.2014 r. ** 
09.06.2014 r. biologia 
06.06.2014 r. fizyka i astronomia lub 
11.06.2014 r. chemia   

farmacja 
30.04.2014 r 7.07.2014 r.* - 

30.04.2014 r. 7.05.2014 r. ** 
09.06.2014 r. biologia 
11.06.2014 r. chemia 

 
analityka medyczna 
audiofonologia 
biotechnologia  
dietetyka 
elektroradiologia 
fizjoterapia 
kosmetologia 
pielęgniarstwo 
położnictwo 
ratownictwo medyczne 
 

30.04.2014 r. 7.07.2014 r.* - 

30.04.2014 r. 7.05.2014 r. ** 

09.06.2014 r. biologia 
06.06.2014 r. fizyka i astronomia lub 
11.06.2014 r. chemia   
 

 
optyka okularowa z     
elementami optometrii 
zdrowie publiczne 
inżynieria biomedyczna*** 
 

30.04.2014 r. 7.07.2014 r. - 

 
Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych − I etap 10.07.2014 r. (czw.) 

Przyjmowanie dokumentów − I etap 11, 12, 14, 15, 16.07.2014 r.  (pt., sob., pn., wt., śr.) 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych −II etap 17.07.2014 r. (czw.) 

Przyjmowanie dokumentów − II etap 18, 21, 22, 23.07.2014 r. (pt., pn., wt., śr.,) 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych − III etap 24.07.2014 r. (czw.) 

Przyjmowanie dokumentów − III etap 25, 28, 29, 30.07.2014 r. (pt., pn., wt., śr.) 

Kolejne etapy rekrutacji - w zależności od wypełnionego limitu na dany kierunek informacje będą 
przekazywane na konto kandydata w systemie IRK 

 
* termin dla kandydatów  z „nową maturą” 
** termin dla kandydatów ze „starą maturą” 
*** o ile kierunek zostanie uruchomiony 



 5

 
STUDIA NIESTACJONARNE: 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE I PIERWSZEGO STOPNIA 
 

Kierunek 
Rejestracja  

Egzamin  
od do 

kierunek  lekarski 

30.04.2014 r. 28.07.2014 r.* - 

30.04.2014 r. 7.05.2014 r. ** 
09.06.2014 r. biologia 
06.06.2014 r. fizyka i astronomia 
lub 11.06.2014 r. chemia   

farmacja 
30.04.2014 r. 28.07.2014 r.* - 

30.04.2014 r. 7.05.2014 r. ** 
09.06.2014 r. biologia 
11.06.2014 r. chemia 

 
audiofonologia 
biotechnologia 
dietetyka  
elektroradiologia 
fizjoterapia  
kosmetologia 
optyka okularowa z     
elementami optometrii 
ratownictwo medyczne  
zdrowie publiczne 
 

30.04.2014 r. 28.07.2014 r. - 

 
Ogłoszenie wyników 31.07.2014 r. (czw.)  
Przyjmowanie dokumentów 1, 4, 5, 6, 7.08.2014 r. (pt., pn., wt., śr., czw.) 
* termin dla kandydatów z „nową maturą” 
** termin dla kandydatów  ze „starą maturą” 
 

 
STUDIA NIESTACJONARNE: 

PIERWSZEGO STOPNIA TZW. POMOSTOWE 
 

Kierunek 
Rejestracja 

Rozmowa kwalifikacyjna  
od do 

pielęgniarstwo 30.04.2014 r. 27.08.2014 r. 
rozmowa kwalifikacyjna 
2.09.2014  r. (wt.) 

położnictwo 30.04.2014 r. 27.08.2014 r. 
rozmowa kwalifikacyjna 
2.09.2014  r. (wt.) 

 
Ogłoszenie wyników 4.09.2014 r. (czw.)  

Przyjmowanie dokumentów 5, 8, 9.09.2014 r.  (pt., pn., wt.) 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:  
DRUGIEGO STOPNIA  

 

Kierunek 
Rejestracja   

Rozmowa kwalifikacyjna  
 od do 

 
biotechnologia 
dietetyka 
fizjoterapia 
kosmetologia* 
pielęgniarstwo 
położnictwo 
zdrowie publiczne 
 

30.04.2014 r 5.09.2014 r. 9-10.09.2014 r. (wt., śr.) 

 
Ogłoszenie wyników 12.09.2014 r. (pt.)  

Przyjmowanie dokumentów 15, 16, 17, 18, 19.09.2014 r. (pn., wt., śr., czw., pt.) 
* rozmowa kwalifikacyjna dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne  
 

STUDIA STACJONARNE:  
ANGLOJĘZYCZNE (ODPŁATNE) 

 

Kierunek 
Rejestracja  

Egzamin 
od do 

kierunek lekarski 
30.04.2014 r. 7.07.2014 r. 

16.07.2014 r. (śr.) – test 
17.07.2014 r. (czw.) – rozmowa 
kwalifikacyjna 

fizjoterapia  
pielęgniarstwo 

18.07.2014 r. (pt.) – rozmowa 
kwalifikacyjna 

 
Ogłoszenie wyników 21.07.2014 (pn.) 

Przyjmowanie dokumentów 22, 23, 24.07.2014 r.  (wt., śr., czw.) 
 
 

§ 3 
 
1. Uchyla się zarządzenie Nr 78 Rektora z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 

harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 r. 

 

 

R E K T O R 
 
 

 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 


