New limits of seats / Nowe limity miejsc

Wydział Teologiczny
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

jednolite
magisterskie

Teologia

-

-

5

Nauki o rodzinie

3

3

-

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia i jednolite studia magisterskie;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Bezpieczeństwo
narodowe

4

-

-

-

Bezpieczeństwo
wewnętrzne

4

4

8

8

Politologia

6

6

-

-

Stosunki

6

5

-

-

międzynarodowe

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk Historycznych
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

Archeologia

5

5

Archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją

4

4

Historia

5

5

Historia sztuki

5

5

Studia skandynawskobałtyckie

5

-

Wojskoznawstwo

5

5

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;

2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1. Studia w języku polskim
Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Ekonomia

29

20

-

-

Zarządzanie

26

20

30

20

Finanse i
rachunkowość

29

20

30

20

Komunikacja i
psychologia w
biznesie

5

-

10

-

Logistyka

5

-

10

-

2. Studia w języku angielskim
Kierunek

Management
Economics

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

28

9

-

14

3. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;

4. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
1) w języku polskim na kierunki prowadzone w tym języku
2) w języku angielskim na kierunki prowadzone w tym języku
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek

Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

I stopnia

Studia
inżynierskie
I stopnia

II stopnia

Studia
inżynierskie
I stopnia

Informatyka

4

3

-

5

Matematyka

9

-

10

-

Matematyka
stosowana

-

5

-

-

Informatyka
(3 sem.)

-

-

5

-

Informatyka
(4 sem.)

-

-

5

-

Matematyka i
ekonomia

5

-

-

-

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia
w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi
w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego stopnia;
2) na kierunki informatyka (inżynierska), informatyka (licencjacka) dopuszczeni są kandydaci,
którzy zdali egzamin odpowiadający egzaminowi maturalnemu obejmujący przedmioty
matematyka lub informatyka;
3) na kierunki matematyka, matematyka stosowana dopuszczeni są kandydaci, którzy zdali
egzamin odpowiadający egzaminowi maturalnemu obejmujący przedmiot matematyka.
4) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
5) na kierunek matematyka dopuszczeni są kandydaci, którzy złożyli dokumenty poświadczające
ukończenie studiów I stopnia na kierunku matematyka.
6) na kierunek informatyka (3 sem.) i informatyka (4 sem.) dopuszczeni są kandydaci, którzy
złożyli dokumenty poświadczające ukończenie studiów 1. stopnia na kierunku informatyka.

2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Humanistyczny
1. Studia w języku polskim
Kierunek /
Specjalność

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

Etnologiaantropologia
kulturowa

5

5

Filologia angielska

9

5

Filologia bałkańska

10

10

Filologia
germańska

10

10

Filologia klasyczna

-

5

Filologia romańska

9

10

Filologia rosyjska

10

10

Filologia włoska

10

-

Japonistyka

2

5

Filologia klasyczna
i studia
śródziemnomorskie

5

-

Filologia polska

10

10

Filologia polska
jako obca

30

-

Komparatystyka
literacko-kulturowa

5

-

Kulturoznawstwo sp. ogólna

10

-

Kulturoznawstwo Kultura Dalekiego
Wschodu (z
językiem chińskim)

5

-

Kulturoznawstwo Kultura Dalekiego
Wschodu (z
językiem
japońskim)

5

-

Kulturoznawstwo

-

10

Lingwistyka
praktyczna i
copywriting

5

-

Lingwistyka
stosowana: język
francuski z
językiem
arabskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
francuski z
językiem czeskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
francuski z
językiem
hiszpańskim

1

-

Lingwistyka
stosowana: język
włoski z językiem
arabskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
włoski z językiem
czeskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
włoski z językiem
hiszpańskim

0

-

Lingwistyka
stosowana: język
rosyjski z
językiem
arabskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
rosyjski z
językiem czeskim

2

-

Lingwistyka
stosowana: język
rosyjski z
językiem
hiszpańskim

0

-

2. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2. dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
3. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
1) w języku polskim na kierunki prowadzone w tym języku
2) w języku angielskim na kierunki prowadzone w tym języku
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
1. Studia w języku polskim
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

inżynierskie
I stopnia

II stopnia

Astronomia

5

-

0

Automatyka i robotyka

-

3

2

Fizyka

5

-

0

Fizyka techniczna

-

4

5

Informatyka stosowana

-

1

5

2. Studia w języku angielskim
Kierunek

Physics and Astronomy

Studia stacjonarne
I stopnia

inżynierskie
I stopnia

II stopnia

-

-

3

3. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
4. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Chemii
1. Studia w języku polskim
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

Chemia

10

10

Chemia kosmetyczna

9

10

Chemia medyczna

10

10

Chemia i technologia
żywności

10

-

-

10

Chemia kryminalistyczna

2. Studia w języku angielskim
Kierunek

Chemistry

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

10

10

3. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
4. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
1) w języku polskim na kierunki prowadzone w tym języku
2) w języku angielskim na kierunki prowadzone w tym języku
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

jednolite
magisterskie

Architektura
informacji

3

4

-

Dziennikarstwo i
komunikacja
społeczna

2

3

-

Filozofia

4

4

-

Kognitywistyka

3

4

Medioznawstwo

4

4

-

MISH

4

-

-

Pedagogika

4

4

-

Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna

-

-

1

Pedagogika
specjalna

-

-

2

Praca socjalna

4

-

-

Psychologia

-

-

1

Socjologia

4

4

-

Zarządzanie
informacją i
bibliologia

4

4

-

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest znajomość języka polskiego na poziomie co
najmniej B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
1. Studia w języku polskim
Kierunek

Studia stacjonarne

I stopień

II stopień

Biologia

4

5

Diagnostyka
molekularna

-

20

Biologia sądowa

2

-

Biotechnologia

9

10

Ochrona środowiska

20

-

Sport i wellness

5

-

3. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
3) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny jednego z kierunków studiów:
biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biochemia, biofizyka, ekologia,
mikrobiologia - na studia drugiego stopnia w języku polskim na kierunkach biologia,
diagnostyka molekularna, biotechnologia.
4) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny jednego z kierunków studiów z
obszarów natural science oraz life sciences - na studia drugiego stopnia w języku
angielskim.

4. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
1) w języku polskim na kierunki prowadzone w tym języku
2) w języku angielskim na kierunki prowadzone w tym języku

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Sztuk Pięknych
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

jednolite
magisterskie

Malarstwo

-

-

2

Sztuka mediów i
Edukacja wizualna

2

-

-

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia i jednolite studia magisterskie;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminów wstępnych obejmujących kwalifikację
prac plastycznych oraz/lub egzamin praktyczny.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz
zaliczenie egzaminu praktycznego z oceną pozytywną.
Proszę zapoznać się z informacjami: https://art.umk.pl/kandydat/rekrutacja-2019-2020/

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek

Studia stacjonarne i niestacjonarne*
I stopnia

II stopnia

jednolite magisterskie

Prawo

-

-

8

Administracja

7

9

-

Doradztwo
podatkowe

-

9

-

Prawo
ochrony
środowiska

-

8

-

* łącznie 9 miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne

1. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia i jednolite studia magisterskie;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
1. Kierunki prowadzone w języku polskim
Kierunek

Studia stacjonarne
I stopień

studia inżynierskie
I stopień

II stopień

10

-

10

-

10

-

-

-

Turystyka i rekreacja

8

-

8

Geoinformacja
środowiskowa

-

-

10

-

-

Geografia
Gospodarka
przestrzenna
Gospodarka
przestrzenna
geozarządzanie

i

Studia miejskie

3. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
1) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
2) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
3) w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim kandydaci powinni
legitymować się certyfikatem z państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego
na poziomie B2.

4. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
1) w języku polskim na kierunki prowadzone w tym języku

2) w języku angielskim na kierunki prowadzone w tym języku
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Kierunek

Studia stacjonarne
I stopnia

II stopnia

jednolite
magisterskie

Architektura
informacji

3

4

-

Dziennikarstwo i
komunikacja
społeczna

2

3

-

Filozofia

4

4

-

Kognitywistyka

3

4

Medioznawstwo

4

4

-

MISH

4

-

-

Pedagogika

4

4

-

Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna

-

-

1

Pedagogika
specjalna

-

-

2

Praca socjalna

4

-

-

Psychologia

-

-

1

Socjologia

4

4

-

Pedagogika medialna

2. Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
3) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie

obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia - na studia pierwszego
stopnia;
4) dyplom ukończenia studiów - na studia drugiego stopnia;
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych w drodze konkursu świadectw dojrzałości
lub dyplomów ukończenia studiów wyższych, według kolejności złożonych dokumentów.
Wydział zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku
polskim.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz, jeżeli
wymagane, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

