
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55 Senatu 
UMK z dnia 23 kwietnia 2013 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 

 
Wydział Nauk o Ziemi 

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 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 

 
 

filologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 



Wydział Filologiczny 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 
śródziemnomorskiej 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia polska studia I 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   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 nauki medyczne biologia medyczna 



 
 

Wydział Humanistyczny 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

medycyna 

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 

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 
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 



Wydział Nauk 
Pedagogicznych 

 
 
 

 nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia  
 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 
ekonomia studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
finanse i rachunkowość  studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
finanse i rachunkowość studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
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 
finanse 
ekonomia 

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

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



 
 

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 

 
 

 
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 

 
 
 

 
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 

nauki medyczne medycyna medycyna 



kulturze fizycznej 

 
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 nauki medyczne biologia medyczna - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 
 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

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 - 
nauki o kulturze fizycznej - 

pielęgniarstwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
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