
 UNIWERSYTET     
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 188 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 30 września 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia oraz staże i szkolenia dla cudzoziemców  
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) 

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

 
§ 1 

 
1. Ustala się następujące wysokości rocznych opłat za studia  pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców 
podejmujących studia na zasadach odpłatności: 

1) na kierunkach prowadzonych w kampusie toruńskim – równowartość 2.000 euro,  
2) na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum: 

- na Wydziale Farmaceutycznym: 
a) na kierunku analityka medyczna – równowartość 3.650 euro,  
b) na kierunku farmacja – równowartość 3.650 euro,  
c) na kierunku kosmetologia: 

- na studiach I stopnia – równowartość 2.080 euro,  
- na studiach I stopnia wieczorowych – równowartość 2.827 euro,  
- na studiach II stopnia – równowartość 2.085 euro,  

- na Wydziale Lekarskim: 
a) na kierunku lekarskim – równowartość 5.521 euro,  
b) na pozostałych kierunkach – równowartość 2.230 euro,  

- na Wydziale Nauk o Zdrowiu: 
a) na kierunku fizjoterapia – równowartość 3.600 euro,  
b) na pozostałych kierunkach – równowartość 2.080 euro. 

2. Ustala się następujące wysokości rocznych opłat za studia wyższe prowadzone w języku 
angielskim w kampusie toruńskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach 
odpłatności: 

1) na kierunku chemia – studia I i II stopnia – równowartość 4000 euro 
2) na kierunku zarządzanie sp. tourism and sport management i sp. business administration 

– studia II stopnia – równowartość 4000 euro 
3. Opłaty za studia wyższe prowadzone w języku angielskim w kampusie bydgoskim dla 

cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności reguluje odrębne 
zarządzenie. 

 



§ 2 
 

Rektor, na wniosek dziekana, ustala opłatę za studia doktoranckie dla cudzoziemców 
podejmujących studia na zasadach odpłatności stanowiącą rocznie równowartość nie mniej niż 
3000 euro.  

§ 3 
 

Rektor, na wniosek dziekana, ustala opłatę za medyczne staże podyplomowe, staże naukowe i 
artystyczne lub szkolenia specjalizacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach 
odpłatności stanowiącą rocznie równowartość nie mniej niż 3000 euro.   

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.  
 
 
 

R E K T O R 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


