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Słowo wstępne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest polską, szerokoprofilową uczel-
nią publiczną. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań na najwyższym świa-
towym poziomie, kształcenie oparte na  najnowszych osiągnięciach nauki oraz 
aktywny wpływ na poziom życia mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. 
Uniwersytet prowadzi również działalność oświatową i kulturalną skierowaną 

do osób w różnym wieku i na różnych etapach kształcenia.
Ważne dla naszej akademickiej społeczności wartości to dążenie do prawdy, 

rzetelność w jej poszukiwaniu, wolność badań, wysoka jakość kształcenia oraz 
otwartość na różnorodność światopoglądową i kulturową.

Serdecznie zapraszam do studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Czeka na  Państwa ponad sto kierunków i twórcza, życzliwa atmos-

fera.
JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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Wstęp
Jak używać tego przewodnika?  

Niniejszy przewodnik został stworzony po to, żeby odpowiedzieć na pytania, które ro-
dzą się w głowie kandydata oraz nowo przyjętego studenta już na etapie rekrutacji na 
studia aż do momentu rozpoczęcia studiów. Zebraliśmy tutaj podstawowe informacje, 
które będą Ci potrzebne przed przyjazdem na uczelnię oraz po rozpoczęciu studiów. 
Dzięki temu, zaoszczędzisz czas, będziesz dobrze przygotowany do rozpoczęcia stu-
diów, kursu lub wymiany na UMK. Będziesz również wiedział, dokąd masz się udać, 

aby zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji. Zatem zanim udasz się z pytaniem do 
Dziekanatu, zajrzyj do tego przewodnika, może znajdziesz to, czego szukałeś? Cieszy 

nas, że wybrałeś Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy nadzieję, że będzie 
to dla Ciebie niezapomniane doświadczenie. Powodzenia! :) 

Gdzie uzyskam informacje? 
Informacje po przyjeździe

• na studia, kurs dokształcający, szkołę letnią
 Jeśli jesteś nowym studentem na pełen cykl studiów, znajdziesz nas tu: https://
www.umk.pl/en/admissions/in_english/contact_us/ 
• na wymianę
 Jeśli przyjechałeś do nas w ramach programu ERASMUS+ udaj się tu: https://
www.umk.pl/en/erasmus/contact/

Specjalnie dla Was otwieramy WELCOME CENTER. To jest pierwsze miejsce, w którym 
znajdziesz pomoc i odpowiedzi na ważne pytania takie jak: 

• Gdzie złożyć dokumenty? 
• Gdzie jest biuro Erasmus+? 
• Gdzie jest mój wydział? 
• Gdzie zrobię ksero dyplomu? 
• 
Welcome Center znajdziesz w Rektoracie ul. Gagarina 11, na parterze (naprzeciw kanap). 
Welcome Center będzie dostępne dla Ciebie od 15 września do 15 listopada oraz w dni 
dyżurów.

Informacje dotyczące programu Erasmus+

Wszelkie informacje związane z przyjazdem w ramach programu ERASMUS+ możesz 
uzyskać kontaktując się z incoming@erasmus.umk.pl tel. (+48-56) 611 4928.
W sprawie wyjazdów warto pisać na outgoing@erasmus.umk.pl tel. (+48-56) 611 4788. 
Bardziej szczegółowe informacje uzyskasz na stronie: https://www.umk.pl/en/erasmus
Koordynatorzy wydziałowi: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/koordynato-
rzy/koordynatorzy/

Informacje dotyczące programu studiów i obowiązków studenta
Informacji dotyczących programu studiów i obowiązków studenta udzielają Dziekanaty: 
https://www.umk.pl/kontakt/dziekanaty/
Ważne informacje są również na stronach internetowych poszczególnych wydziałów: 
https://www.umk.pl/uczelnia/wydzialy/
Kontakt do wykładowców znajdziesz zawsze w USOSie. Co to jest USOS? Sprawdź na 
stronie: https://www.umk.pl/usos/
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Zameldowanie
 Przyjeżdżasz na studia, więc Twój pobyt w Polsce będzie trwał dłużej niż 30 
dni. Jeśli wiesz, że po studiach wrócisz do kraju, w którym mieszkasz na stałe, na czas 
pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt czasowy.

 Aby to dopełnić obowiązku meldunkowego, odbierz dokument z akademika 
(zgłoszenie pobytu czasowego), wypełnij (możesz poprosić o pomoc Panie z akademika), 
a następnie udaj się do Urzędu Miasta Torunia (najbliżej w Centrum Handlowym Plaza, 
ul. Broniewskiego 90, I piętro wtorek – sobota: 09.00-16.30) z ważnym paszportem.
Jeśli mieszkasz w prywatnym mieszkaniu, musisz posiadać umowę o wynajem lokalu ze 
zgodą właściciela na zameldowanie.

Opłata za zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł

Legalizacja pobytu – obywatele spoza Unii Europej-
skiej
 
 W celu podjęcia studiów uzyskujesz wizę studencką. Kiedy kończy Ci się waż-
ność wizy, możesz aplikować o KARTĘ CZASOWEGO POBYTU, aby Twój dalszy pobyt 
na studiach był legalny. w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy musisz udać się 
do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jednostka zajmu-
jąca się wydaniem karty pobytu to Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (link: 
https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.
html). 

WAŻNE! WNIOSEK O KARTĘ POBYTU MUSISZ ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE 
ZE WZGLĘDU NA DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA NA ZEZWOLENIE - NIE PÓŹNIEJ NIŻ 
OSTATNIEGO DNIA LEGALNEGO POBYTU W POLSCE. NIEDOTRZYMANIE TERMI-
NU GROZI OBOWIĄZKIEM OPUSZCZENIA POLSKI I PRZERWANIEM STUDIÓW 
(POBYT W POLSCE BĘDZIE W TYM PRZYPADKU NIELEGALNY). 

W momencie złożenia wniosku Twój pobyt nawet po wygaśnięciu wizy jest legalny. Jeśli 
jednak wyjedziesz z kraju i będziesz chciał wrócić na studia – musisz ubiegać się 
o kolejną wizę. 

W URZĘDZIE OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY, CO OZNA-
CZA, ŻE JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK, MUSISZ NAJPIERW ZAREJESTROWAĆ 
SIĘ NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ WIZYTY W URZĘDZIE. PODCZAS REJE-
STRACJI OTRZYMUJESZ NUMEREK. 
 REJESTRACJA -> http://webqms2.pl/kpuw/public/

Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy (złożenia 
jednego wniosku). 
Każdy pobrany numerek z systemu kolejkowego wzywany jest tylko jeden raz. jeżeli 
wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego 
numerek zostanie zamknięty.

 W przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki, aby otrzymać kartę pobytu, mu-
sisz przygotować:
• Wniosek wypełniony zgodnie ze wskazówkami (https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.

pl/pl/formularze)
• Aktualną fotografię – 4 sztuki, rozmiar 45x35mm zrobiona w ciągu ostatnich 6 

miesięcy (wymogi jak do zdjęcia paszportowego)
• Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu) 
• Zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuację nauki zgodne z obowiązu-

jącym wzorem (uzyskasz w dziekanacie)
• Dowód wniesienia opłaty za studia (lub zaświadczenie o byciu stypendystą lub 
• o tym, że studiujesz na zasadach bez odpłatności)
• Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania i powrotu (miesięcznie min. 701 zł)
• Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie 

musi pokrywać również koszty leczenia)
• Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty na wskazane przez urząd konto.
• Może być wymagane również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległo-

ści podatkowych

Opłaty: 
 opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt: 340 zł – nr rachunku ban-
kowego:  
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 52 1240 6960 
3892 1000 0000 0000

opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł - nr rachunku bankowego:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Biuro Finansowo-Inwe-
stycyjne 
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Uwaga: Urząd będzie sprawdzał postępy w nauce nawet po wydaniu zezwolenia na 
pobyt czasowy – CO SEMESTR! w przypadku braku postępu w nauce zezwolenie będzie 
cofnięte!

Podczas składania wniosku, po uprzednim umówieniu się na spotkanie, musisz mieć 
przy sobie zarówno oryginały, jak i kopie wyżej wymienionych dokumentów. Przy 
składaniu wniosku będą pobrane Twoje odciski palców. Dokumenty wydane w języku 
obcym należy przetłumaczyć – akceptowane są wyłącznie tłumaczenia sporządzone 
przez tłumacza przysięgłego. Kartę można odebrać wyłącznie osobiście.

Miejsce składania wniosku:
 Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE 
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
przyjmowanie wniosków – Budynek B, III piętro, pokój 33

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
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Więcej szczegółowych informacji:
• https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/karta-pobytu/infor-

macje-o-dokumencie/
• https://www.umk.pl/en/admissions/Poradnik-dla-uczelni-i-studentow-zagranicz-

nych.pdf
• https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-

-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia-i-nauka/studia/
WAŻNE – osoby z Kartą Polaka nie muszą legalizować pobytu – ich pobyt jest legalny 
na podstawie Karty.
Karta Pobytu uprawnia do poruszania się po krajach strefy Schengen.

Zarejestrowanie pobytu –
 obywatele Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii są 
zobowiązani do zarejestrowania swojego pobytu nie później niż w następnym dniu po 
upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Wniosek o zarejestrowanie po-
bytu składa się osobiście w Urzędzie Wojewódzkim – w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców.

Wymagane dokumenty:
• formularz wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej (formularz 

do wypełnienia znajdziesz w linku poniżej)
• Ważny dokument podróży lub inny dokument, który potwierdzi tożsamość i obywa-

telstwo
• Zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na studia
• Dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
• Pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na 

utrzymanie
ZA ZAREJESTROWANIE POBYTU i WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWA-
NIU POBYTU OBYWATELA UE NIE POBIERA się OPŁAT.

Odwiedź strony: 
• https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-

-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/obywatele-ue/zarejestrowanie-pobytu/
• https://cudzoziemcy.gov.pl/

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 349-7348
e-mail: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

https://udsc.gov.pl/en/lista-urzedow-wojewodzkich/

Pomoc medyczna
W przypadku choroby zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz do-

wód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.  

•   Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, przysługuje Ci darmowa opieka zdrowotna na podstawie karty EKUZ (Europej-
ska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), którą musisz uzyskać w kraju zamieszkania 
przed przyjazdem na studia. EKUZ uprawnia do skorzystania z wizyty lekarskiej      
w publicznych placówkach opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej. Karta nie 
pokrywa jednak wszystkich usług, które są zapewniane bezpłatnie w Twoim kraju. 
Bądź przygotowany na pokrycie pewnych kosztów. w kraju zamieszkania możesz 
również wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową ważną na terenie Polski.  

•   Jeśli jesteś obywatelem spoza UE, musisz wykupić prywatne ubezpieczenie od 
kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków jeszcze przed przyjaz-
dem do Polski. Zwykle obcokrajowcy spoza UE muszą płacić za opiekę medyczną. 
Następnie poniesiony koszt jest zwracany przez firmę zapewniającą ubezpieczenie.  
Kolejną możliwością (po uzyskaniu legitymacji studenckiej) jest podpisanie umowy  
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). NFZ to instytucja zajmująca się finanso-
waniem świadczeń zdrowotnych.

Adres NFZ - Delegatura w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 30 
Więcej: www.nfz.gov.pl 
56 65-82-600 56 65-82-605 
fax  56 65-82-621 
e-mail: torun@nfz-bydgoszcz.pl  

SZPITALE W TORUNIU 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń, ul. św. Józefa 53/59 
www.wszz.torun.pl 
SPZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika Toruń, ul. Batorego 
17/19 www.med.torun.pl 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu Toruń, Krasińskiego 4/4A 
www.zakazny.hosp.torun.pl 
W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dyżur pełni 
MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ul. Uniwersytecka 17, bud. a (od 
parkingu) tel. 56 611 99 42 Dyżury w dni powszednie 18:00-7:00 następnego dnia oraz 
w soboty, niedziele i święta. 
PRZYCHODNIA LECZNICE CITOMED Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73 
(lekarz internista, pediatra, NFZ oraz prywatnie) 56 658 44 44 7:00-18:00 56 658 44 55 
7:00 -18:00 56 658 44 22 rejestracja prywatna
Pomoc psychologiczna: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/poz/
APTEKI 
DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Lelewela 29/43 (przystanek autobusowy Kościuszki) – 
otwarte 24/7
Apteka Akademicka NOWA FARMACJA – ul. Gagarina 87 – niedaleko Od Nowy

Super-Pharm – ul. Czerwona Droga 1 – obok kina Cinema City
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NUMERY ALARMOWE
Jeśli jesteś świadkiem dewastacji, napaści, bójki, kradzieży lub aktów wandalizmu, za-

dzwoń pod numer 986 lub 997
Jeśli byłeś świadkiem lub uczestniczyłeś w wypadku lub jesteś w stanie zagrażającym 

życiu, zadzwoń pod 999
Jeśli jesteś świadkiem pożaru lub wybuchu, zadzwoń pod 998

NIE wzywaj karetki z powodu choroby takiej jak przeziębienie, grypa. Zamiast tego jedź 
do lekarza lub wezwij wizytę domową.

NUMER ALARMOWY 112 - ogólnoeuropejski numer alarmowy
POGOTOWIE 999

POLICJA 997 
Posterunek policji - śródmieście ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2, nr. tel. 56 641 24 

52
STRAŻ POŻARNA 998

STRAŻ MIEJSKA 986 adres: ul. Grudziądzka 157

 Choć Toruń jest z reguły miastem bezpiecznym lepiej unikać poruszania się po 
nieznanych Ci terenach w pojedynkę. Bądź ostrożny podczas imprez, nie wdawaj się w 
dyskusje z nieznajomymi agresywnymi osobami lub będącymi pod wpływem alkoholu. w 
pojazdach komunikacji miejskiej pilnuj torebki lub plecaka. Nie poruszaj się pod wpły-
wem alkoholu po Bulwarze Filadelfijskim blisko brzegu rzeki. z rowerem przez przejście 
dla pieszych należy przejść, nie przejechać. Poruszając się przy jezdni lub w miejscach 
słabo oświetlonych noś elementy odblaskowe głównie jesienią i zimą, ale także po zmro-
ku.
Zawsze miej przy sobie paszport oraz wizę (jeśli dotyczy) w razie kontroli straży granicz-
nej. Wszelkie przypadki dyskryminacji i nierównego traktowania zgłoś np. do opiekuna 
roku.
Aby móc prowadzić samochód, musisz mieć ważne prawo jazdy. Możesz uzyskać je       
w Polsce lub skorzystać z prawa jazdy wydanego w UE. Jeśli posiadasz prawo jazdy spo-
za UE, musisz zgłosić się do odpowiednich władz w celu uzyskania ważnego na terenie 
Polski prawa jazdy.
W Polsce ruch jest prawostronny. 
Za co możesz dostać mandat?
• Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa w samochodzie – 100 zł
• Nieskasowanie biletu w pojeździe komunikacji miejskiej – 85 zł wzwyż
• Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem wymagające 

trzymania słuchawki – 200 zł
• Picie napoju alkoholowego w miejscu publicznym – 100 zł
• Zakłócanie ciszy nocnej  - 100-500 zł
• Przejście na pasach na czerwonym świetle może zostać ukarane mandatem w 

wysokości 100 zł

Nie prowadź auta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających! Skorzystaj z TAXI lub 

komunikacji miejskiej.

O czym powinienem pamiętać przed przyjazdem?
Jeśli zostałeś już zakwalifikowany na studia, dokonałeś opłaty za pierwszy semestr i 

otrzymałeś zaproszenie od uczelni – pamiętaj o następujących rzeczach:

WIZA
• Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, obszaru EFTA lub obywatelem jednych    

z podanych na stronie krajów, nie potrzebujesz wizy. Jednak, aby dostać się do 
kraju, potrzebujesz ważnego dokumentu podróży, a jeśli Twój pobyt ma przekroczyć 
3 miesiące, musisz zarejestrować pobyt w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 
(patrz ZAREJESTROWANIE POBYTU)

• Wszystkie osoby spoza krajów UE oraz EOG muszą posiadać ważną wizę, jeśli będą 
przebywać na terenie kraju ponad 3 miesiące. O wizę należy aplikować w Polskim 
konsulacie w kraju zamieszkania.

• Oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć również polisę ubezpie-
czeniową ważną na terenie RP na przynajmniej pierwszy rok studiów.

• Niezbędne dokumenty do wydania wizy studenckiej:
• formularz aplikacyjny
• paszport
• zdjęcia
• środki na utrzymanie oraz dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe 

umożliwiające przelot, pobyt, naukę
• ubezpieczenie zdrowotne
• dokument potwierdzający cel pobytu (zaświadczenie o przyjęciu na studia) wraz         

z dowodem opłaty za studia
• potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej 

Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od kraju, więcej informacji znajdziesz na 
stronach konsulatów.

WYMIANA PIENIĘDZY w KANTORZE
 Pamiętaj, żeby wymienić swoją walutę na złotówki lub w ostateczności na 
euro. Kantory znajdują się na każdym lotnisku lub dworcu PKP. Przykładowy kantor      
w Toruniu: https://kantor-torun.pl/    1 PLN = ok. 4,3 EUR

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
• Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy: 
• ważny paszport, inny dokument tożsamości, polską wizę
• kartę debetową, gotówkę wymienioną w kantorze (ok. 150 PLN na drobne wydatki)
• niezbędny sprzęt elektroniczny
• polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie na okres trwania studiów jest obowiązkowe)
• ważne numery telefonów
• bilety na przelot/przejazd
• oryginał zaproszenia na studia z potwierdzeniem zakwaterowania dane kontaktowe 

DWM, akademika i ambasady lub konsulatu Twojego kraju w Polsce
• oryginały dokumentów wymaganych do podjęcia studiów
• leki (jeśli przyjmujesz jakieś na stałe) wraz z kopią karty medycznej 
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Pamiętaj, żeby zrobić kopie ważnych dokumentów i trzymać je osobno na wypadek za-
gubienia lub kradzieży bagażu. Bądź ostrożny, nie pozostawiaj torebki/plecaka i bagażu 
bez opieki. Szczególną uwagę zwracaj w pojazdach komunikacji miejskiej i na dworcach.

WYMAGANE DOKUMENTY
 Pamiętaj, aby zabrać ze sobą wszystkie oryginały wymaganych do podjęcia 
studiów dokumentów i okazać je w Rektoracie (przed przyjazdem upewnij się, do jakiego 
pokoju się zgłosić pisząc maila na studywithncu@umk.pl).
• Najważniejszym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów jest świadec-

two ukończenia szkoły średniej lub dyplom licencjata/magistra. do świadectwa 
lub dyplomu należy również dołączyć dokument zawierający oceny z egzaminów 
oraz tłumaczenie uwierzytelnione (sporządzone przez tłumacza przysięgłego) jeśli 
dyplom jest w języku innym niż polski lub angielski.

• Świadectwo lub dyplom muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane przez 
odpowiedni organ przed podjęciem studiów (patrz niżej). Kogo dotyczy apostille, 
a kogo legalizacja? Lista krajów z apostille: https://www.hcch.net/en/states/hcch-
-members

Apostille wydaje:
1. Ministerstwo Edukacji, 
2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
3. Ministerstwo Sprawiedliwości. 
4. Lista jednostek wydających apostille:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Legalizacji dokonuje:
1. konsul RP, 
2. władze oświatowe państwa, w którym wydano dyplom lub świadectwo,
3. akredytowana w RP placówka dyplomatyczna lub konsularna państwa, na którego 

terytorium zostało wydane świadectwo lub dyplom.
 
Uznanie świadectwa zagranicznego 
część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatko-
wych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w pań-
stwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte 
umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia (np. Ukraina, Białoruś, 
Chiny). Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia 
dodatkowej procedury, aby mogły uprawniać do podejmowania w Polsce studiów wyż-
szych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. w województwie kujawsko-pomor-
skim uznaniem świadectwa zajmuje się Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jeśli chcesz 
sprawdzić, czy Twoje świadectwo musi być uznane przez kuratora oświaty – zajrzyj na 
stronę: 
https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/w-jezyku-polskim/wymagane/

Przydatne linki:
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/?cid=62

• Kolejnym wymaganym dokumentem jest certyfikat znajomości języka polskiego 
na poziomie co najmniej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku 
polskim. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim 
kandydat musi dołączyć certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. do dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego 
należą m.in. FCE, CAE, TOEFL – co najmniej 87 pkt, IELTS 6.0.

PRZEDPŁATA ZA AKADEMIK
• Jeśli wyraziłeś chęć zamieszkania w akademiku podczas rejestracji na studia, przed 

przyjazdem na pełen cykl kształcenia pamiętaj o dokonaniu przedpłaty za akademik 
w wysokości 270 PLN na konto 73 1160 2202 0000 0003 7691 8210, aby zarezer-
wować w nim miejsce. w tytule nie zapomnij podać swoje imię, nazwisko, kierunek 
oraz informacji przedpłata za akademik. Przed przyjazdem upewnij się, w którym 
akademiku masz przydzielone miejsce i jak do niego dotrzeć. Napisz na studywithn-
cu@umk.pl

• Brak przedpłaty to brak rezerwacji miejsca w akademiku.
• Erasmus+ 
• W przypadku uczestników programu Erasmus musisz wpłacić kaucję w wysokości 

miesięcznej opłaty za akademik. Przed wyjazdem odbierzesz kaucję w KASIE (budy-
nek Rektoratu, i piętro).
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CHECKLISTA I– zaznacz to, co już zrobiłeś 
PRZED PRZYJAZDEM NA UNIWERSYTET

Kilka rzeczy do rozważenia przed wyjazdem z domu:

• Poświęć trochę czasu, aby przygotować się emocjonalnie na pobyt w obcym kraju.
• Oznacza to nowe miejsce, nowych ludzi, nowe doświadczenia, które mogą być dość 

trudne.
Co robić przed wyjazdem -

• Uzyskaj wizę studencką (jeśli dotyczy)
• Sprawdź, czy dokument podróży jest ważny. Zapakuj paszport i legitymację stu-

dencką (jeśli ją posiadasz) w torbę na zamek błyskawiczny, aby zapobiec uszkodze-
niom

• Umów się na wizytę kontrolną u dentysty / okulisty 
• Zadbaj o szczepienia i leki, których używasz
• Przygotuj plik z ważnymi dokumentami:
• Zaproszenie z Uniwersytetu
• Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne / ubezpieczenie podróżne
• Dokument tożsamości (ze zdjęciem)
• Prawo jazdy, paszport
• Poinformuj nas o dacie przyjazdu 
• studywithncu@umk.pl
• incoming@erasmus.umk.pl

Zapakuj:

• Ważne dokumenty
• Karty debetowe i kredytowe
• Niewielką kwotę polskich pieniędzy
• Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe upewnij się, że ubezpieczenie zdrowotne 

jest ważne i sprawdź jego ważność na terytorium Polski
• Kopie raportów medycznych i historii choroby
• Bilety lotnicze, autobusowe lub kolejowe (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie zakwaterowania
• Twoje imię zapisane alfabetem łacińskim
• Kontakt (nazwiska i numery telefonów) do krewnych lub przyjaciół na wypadek 

sytuacji nagłych 
• Potrzebny sprzęt elektryczny i ładowarki 
• Prawo jazdy
• Przejściówki do urządzeń elektrycznych
• Odpowiednie ubrania
• Ręczniki
Dane kontaktowe do:
- UMK
- Twojej ambasady lub konsulatu w Polsce
- Twojego Domu Studenckiego lub dostawcy zakwaterowania

Pobierz ten przewodnik na telefon

• Zdecydowanie zalecamy, aby nie umieszczać wszystkich dokumentów osobistych 
przetłumaczonych na język angielski lub polski (paszport, pieniądze, dokumenty, ważne 
adresy i numery telefonów) w jednej torbie.

• Trzymaj je ze sobą w bagażu podręcznym, ale trzymaj je rozdzielone. Wskazane jest 
posiadanie kserokopii wszystkich ważnych dokumentów i numerów kontaktowych.

• Na początek będziesz potrzebował gotówki (około 150,00 zł) lub karty kredytowej dla 
natychmiastowych wydatków. 

 

Co powinienem zrobić po przyjeździe?
Wszelkie formalności związane z podjęciem studiów na pełen cykl lub z wymianą w 
ramach programu Erasmus+ są dokonywane w Rektoracie, w dziale zajmującym się 

kwalifikacją na studia.
Wszelkie formalności związane ze studiowaniem obsługiwane są w Dziekanatach. na 

wydziałach są powołani prodziekani ds. studenckich i to do nich należy podejmowanie 
decyzji we wszystkich studenckich sprawach (dofinansowania, udzielanie urlopu itp.)

• Okaż oryginalne dokumenty takie jak świadectwo, certyfikat językowy, paszport, 
wizę w Rektoracie (oraz/lub dokumenty wymagane do wydania decyzji o obniżeniu 
opłaty za studia) Odbierz decyzję o przyjęciu na studia Pamiętaj! Brak oryginałów 
dokumentów wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.

• Dostarcz do końca semestru zimowego decyzję kuratora oświaty o uznaniu świa-
dectwa zagranicznego. Więcej informacji tutaj: https://www.umk.pl/kandydaci/
cudzoziemcy/w-jezyku-polskim/wymagane/

• Weź udział w Welcome Days, Tygodniu Orientacyjnym (Erasmus+), inauguracji roku 
akademickiego, immatrykulacji na wydziale (składanie ślubowania przez studenta) 
oraz w spotkaniach organizacyjnych z opiekunem roku – tam dowiesz się m.in. jak 
zarejestrować się na zajęcia lub  jak odbyć kurs biblioteczny.

• Otwórz konto w banku.
• Zamelduj się w akademiku wskazanym na zaproszeniu, dokonaj pełnej opłaty za 

pierwszy miesiąc zakwaterowania w Domu Studenckim na konto wskazane w 
USOSie (270 zł to tylko przedpłata, po przyjeździe będziesz musiał dopłacić resztę 
należności).

• Zamelduj w Urzędzie Miasta po otrzymaniu wniosku z domu studenckiego – po 
zameldowaniu otrzymasz numer PESEL (jeśli jesteś osobą pełnoletnią).

• Udaj się do Dziekanatu w celu wpisania do systemu USOS. Otrzymasz numer indek-
su.

• Utwórz konto na USOSweb, wgraj swoje zdjęcie w wersji cyfrowej.
• Złóż w dziekanacie wniosek o wydanie legitymacji studenckiej oraz wpłać na wska-

zane konto opłatę za wydanie legitymacji.
• Zarejestruj się na zajęcia w USOSie.
• Zainstaluj certyfikat eduroam w celu uzyskania dostępu do Internetu.
• Jeśli nie wykupiłeś polisy ubezpieczeniowej, podpisz w NFZ (Narodowy Fundusz 

Zdrowia) umowę na dobrowolne ubezpieczenie (ubezpieczenie jest obowiązkowe). 
Koszt miesięcznej składki wynosi ok. 50 zł. 

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości co do powyższych punktów, napisz do nas na study-
withncu@umk.pl! w dalszej części przewodnika wszystko Tobie jeszcze wytłumaczymy 
:)
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CHECKLISTA II – zaznacz to, co już zrobiłeś
PO PRZYJEŹDZIE na UNIWERSYTET

Po przyjeździe
• Skontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi w domu, aby wiedzieli, że przybyłeś bezpiecz-

nie
• Znajdź miejsce zakwaterowania i zamelduj się
• Poznaj najbliższą okolicę
• Dowiedz się, gdzie znajduje się twój lokalny supermarket i kup jedzenie.
• Spróbuj skorzystać z transportu publicznego
• Upewnij się, że masz niezbędne elementy do nowego domu (wyposażenie kuchni, 

pościel)
• Weź udział w Dniach Powitalnych Welcome Days lub w Tygodniu Orientacyjnym
• Zachowuj pozytywne nastawienie
• Poinformuj Uniwersytet i Dział Współpracy Międzynarodowej o swoim przybyciu
• Upewnij się, że przekazałeś wszystkie brakujące dokumenty w dziekanacie
• Otwórz polskie konto w banku

Po przyjeździe proszę przynieść wszystkie dokumenty
Do działu prowadzącego kwalifikację na studia (TO NIE MA ZASTOSOWANIA 

do STUDENTÓW ERASMUSA):
• Paszport i wizę
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej z ocenami (na studia i stopnia)
• Dyplom licencjata z pełnym odpisem akademickim (na studia II stopnia)
• Na studia w języku angielskim: certyfikat języka angielskiego lub certyfikat, który 

potwierdza, że językiem wykładowym w Twojej szkole był angielski
• Na studia w języku polskim: certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego
• Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że możesz studiować w wybranym kierunku 

studiów (jeżeli wymagane)
• Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie wypadkowe
• Podpisany formularz danych osobowych wydrukowany z systemu Dream Apply
• Potwierdzenie zapłaty pierwszy semestr studiów
Jeśli nie chcesz mieszkać w akademiku, możesz wynająć mieszkanie lub pokój.

Pamiętaj, aby:
• Uważnie przeczytać umowę najmu przed jej podpisaniem
• Sprawdzić nieruchomość przed podpisaniem umowy
• Sfotografować uszkodzenia 
• Upewnić się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy najmu
• Zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące końca umowy najmu

• Zwrócić uwagę na okolicę  
• Zwrócić uwagę: czy jest centralne ogrzewanie?
• Zwrócić uwagę: czy działają urządzenia kuchenne, takie jak pralka i zmywarka?
• Zwrócić uwagę: czy garnki, patelnie i wyposażenie kuchenne są w dobrym stanie?
• Zwrócić uwagę: czy prysznic działa prawidłowo?
• Zwrócić uwagę: jak blisko jest do UMK?
• Zwrócić uwagę: jak blisko jest transport publiczny? 
• Sprawdź co jest w pobliżu? (sklepy, szpitale, parki, itd.

Zdjęcie  do legitymacji 
Pamiętaj, że to samo zdjęcie będzie na Twojej legitymacji studenckiej i 
będziesz musiał przynieść dokładnie takie samo zdjęcie do biura przyjęć po przyjeździe.

Twoje zdjęcie profilowe musi być:
• w kolorze
• minimalna dopuszczalna rozdzielczość  to 600 x 800 pikseli
• zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, odzwierciedlające Twój obecny 

wygląd
• zrobione na białym lub białawym tle
• wykonane w widoku z pełną twarzą skierowaną bezpośrednio w stronę aparatu
• oczy otwarte
• twarz stanowi około 70% -80% całkowitej powierzchni zdjęcia
• jeśli nakrycie głowy jest noszone z powodów religijnych lub medycznych, twarz nie 

może być zakryta

Twoje zdjęcie profilowe NIE MOŻE być:

• selfie
• zdjęcie wydrukowanego zdjęcia (np. z paszportu)
• większe niż 2 MB
• razem z przyjacielem
• na imprezie lub ze zwierzakiem
• starsze niż 6 miesięcy
• z pomalowaną twarzą
• z okularami przeciwsłonecznymi, czapką baseballową lub innymi przedmiotami, 

które utrudniają identyfikację
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JAK OTWORZYĆ RACHUNEK OSOBISTY w POL-
SKIM BANKU?
W przypadku konieczności dokonywania opłaty za studia lub otrzymania stypendium 
założenie konta bankowego w polskim banku jest bardzo przydatne. Poza tym, jeśli 
założysz konto w banku, unikniesz dodatkowych opłat naliczanych podczas transakcji 
dokonywanych w bankomatach. Poniżej kilka wskazówek dotyczących zakładania konta 
w banku.
1. Skonsultuj się z doradcą w banku i określ swoją sytuację. Powiedz, że jesteś studen-

tem lub uczestnikiem kursu, wymiany studenckiej. Okaż dokument uprawniający 
Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu). Podaj 
również swój status (rezydent, obywatel UE, obywatel kraju nienależącego do Unii 
Europejskiej)

2. Dowiedz się jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta osobistego, czy bank 
wymaga numeru PESEL, czy dana placówka obsługuje klientów posługujących się 
językiem angielskim, rosyjskim itp.) 

Przykładowe wymagania przy zakładaniu konta w banku (każda placówka określa 
własne wymagania):

• Adres zamieszkania (korespondencyjny) na terenie Polski
• Numer PESEL (nadawany w Urzędzie Miasta po okazaniu wniosku o zameldowanie)
• Numer i seria paszportu z datą ważności
• Ukończony 18 rok życia
Pamiętaj, aby po zakończeniu studiów zamknąć konto w banku, jeśli zamierzasz wyje-
chać z kraju.

Popularne banki:
• Millenium
• mBank
• PKO BP
Godziny otwarcia banków to zazwyczaj 9 -17.

USOS (czyli: Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - w systemie USOS  będziesz miał przy-
pisany indywidualny numer konta, na który student będziesz przelewał płatności za studia, 

legitymację i akademik.

O co zadbać w związku z tokiem studiów?
System szkolnictwa wyższego w Polsce

• Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie lub inżynierskie. Czas trwania 
studiów licencjackich to 3 lata (6 semestrów), z kolei studia inżynierskie trwają 3,5 
roku (7 semestrów). po uzyskaniu dyplomu studiów licencjackich bądź inżynierskich 
można ubiegać się o przyjęcie na drugi stopień studiów. w celu podjęcia studiów 
licencjackich bądź inżynierskich należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły 
średniej. Świadectwo to musi upoważniać do podjęcia studiów w kraju wydania.

• Studia drugiego stopnia to studia magisterskie. Trwają one 2 lata (4 semestry) lub 
1,5 roku (3 semestry) w zależności od kierunku studiów. aby aplikować na dany 
stopień studiów, należy posiadać dyplom ukończenia studiów i stopnia, który upo-
ważnia do podjęcia studiów w kraju wydania. po ukończeniu studiów otrzymuje się 
tytuł magistra.

• Określone kierunki takie jak prawo, teologia, kierunek lekarski, grafika, weterynaria 
czy psychologia trwają od 5 lat (10 semestrów) do nawet 6 lat (12 semestrów). Są to 
studia jednolite magisterskie, na które można aplikować, jeśli posiada się świadec-
two ukończenia szkoły średniej. Kształcenie trwa nieprzerwanie, a po zakończeniu 
studiów uzyskuje się tytuł magistra. 

• Do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej uprawnia dyplom magistra. Kształce-
nie w szkole doktorskiej trwa 4 lata (8 semestrów). Przyjęcie do szkoły doktorskiej 
następuje w drodze konkursu. Kształcenie jest bezpłatne, a doktorant ma prawo do 
stypendium. 

• Szkoły doktorskie na UMK:
 -Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 -Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
 -Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 
 -Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 -Academia Copernicana
Więcej informacji o szkołach doktorskich: https://www.umk.pl/doktoranci/szkoly-doktor-
skie/

ECTS – Europejski System Transferu Punktów
Jest to zbiór procedur przyjętych przez uczelnie europejskie określonych przez Komisję 
Europejską. System Transferu Punktów ma na celu ujednolicenie reguł zaliczenia etapów 
studiów dla umożliwienia podjęcia studiów na europejskich uczelniach.

Aby zaliczyć rok studiów, musisz uzyskać 60 punktów ECTS tj. 30 ECTSów za jeden 
semestr.  

Plan i program studiów
Programy studiów znajdziesz na stronach wydziałów. Przedstawiają one efekty uczenia 
się, poszczególne przedmioty, punkty ECTS, liczba godzin danego przedmiotu w seme-
strze, metodę uzyskania zaliczenia.
O program studiów możesz również zapytać w dziekanacie.

OCENY
Na UMK stosuje się następującą skalę ocen: 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ocena 2 to ocena nie-
dostateczna (czyli niezaliczenie przedmiotu/egzaminu). z niektórych zajęć oraz wykła-
dów możesz również otrzymać ZAL – czyli zaliczenie, oraz NZAL – czyli brak zaliczenia. 

Wszystkie oceny możesz znaleźć na Twoim koncie USOS.
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Rozkład roku akademickiego
Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Zwykle tego dnia odbywa się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego. Rok akademicki dzieli się na 2 semestry – zimowy        
i letni. Semestr zimowy trwa od października do końca lutego. Semestr letni z kolei 
trwa od końca lutego do końca września. 
19 lutego to Święto Uniwersytetu na cześć urodzin patrona UMK, Mikołaja Kopernika.
Szczegółowa organizacja roku akademickiego znajduje się tu:
https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/
Pod powyższym linkiem znajdziesz również informację, które dni są wolne od zajęć 
dydaktycznych.

USOSweb – zakładanie konta i rejestracja na zajęcia
USOSweb (Uczelniany System Obsługi Studiów)

USOSweb służy m.in. do rejestracji na zajęcia, śledzenia ocen lub planu zajęć. aby za-
logować się w USOS, musisz mieć login (adres mailowy składający się z numeru albumu 
oraz @stud.umk.pl) i hasło. Podczas pierwszej wizyty w dziekanacie otrzymasz numer 
albumu. z jego pomocą będziesz mógł utworzyć konto w  USOS: https://www.uci.umk.pl/
index.php/Studenci_i_doktoranci_-_zak%C5%82adanie_konta 

Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące rejestracji na zajęcia w USOSa. w przypadku 
problemów z rejestracją poproś o pomoc kolegę/koleżankę lub Dziekanat.

• https://www.umk.pl/usos/dokumentacja/rejestracja_na_zajecia.pdf
• https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/USOS_dla_NOWYCH.pdf
• 
Możesz również skorzystać z aplikacji Mobilny USOS UMK. Darmową aplikację pobie-
rzesz ze strony sklepu Google Play. do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane 
jest konto w serwisach uczelnianych UMK. 

Rejestracja na zajęcia w USOS służy między innymi po to, żeby wykładowca mógł 
wstawić Ci ocenę. Zaloguj się w USOSie. Następnie znajdź zakładkę dla STUDENTÓW 
(pasek u góry) i kliknij REJESTRACJA. Znajdź swój wydział i wrzuć do koszyka wybrane 
przedmioty. To tak jak zakupy internetowe :) 

Szary kolor koszyka oznacza, że nie ma dostępu do rejestracji, zielony z kolei oznacza,   
że rejestracja jest dostępna. Przy niektórych przedmiotach będziesz musiał wybrać 
grupę. 

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie – na kolejnych latach studiów będziesz 
musiał zaliczyć wykład ogólnouniwersytecki. po zalogowaniu się do USOSa kliknij 
AKTUALNOŚCI, następnie KALENDARZ REJESTRACJI. Wybierz jednostkę organiza-
cyjną UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU i wybierz wykład, który Cię 
interesuje. 
Pamiętaj, żeby liczba punktów ECTS była równa ilości ECTS w Twoim planie studiów 
przy wykładzie ogólnouniwersyteckim.

E-mail i dostęp do sieci 
USOS e-mail – na swoim koncie w USOS masz również indywidualną skrzynkę poczto-
wą. Pamiętaj, żeby zawsze zaglądać do skrzynki odbiorczej. To tam możesz otrzymywać 
ważne powiadomienia od wykładowców.

Eduroam
Eduroam to sieć umożliwiająca bezpieczne korzystanie z bezpłatnego Internetu dla 
studentów oraz pracowników i gości UMK. Każdy pracownik i student UMK posiadający 
konto na jednym z serwerów UMK może się dołączyć do sieci WiFi. Instrukcja instalacji 
certyfikatu Eduroam dla studentów i doktorantów UMK: https://www.uci.umk.pl/index.
php/eduroam:Studenci

Legitymacja studencka
• W momencie, kiedy pracownik Dziekanatu wpisuje Twoje dane do systemu obsługi 

studentów (USOS), generuje się Twój indywidualny numer albumu. Ten numer albu-
mu pojawi się również na legitymacji, którą otrzymasz dopiero po założeniu konta w 
USOS. 

• ELS, czyli elektroniczna legitymacja studencka pełni równocześnie funkcję karty 
bibliotecznej umożliwiającej dostęp do systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.

• Legitymację studencką (duplikat legitymacji studenckiej w wypadku zagubienia) 
Dziekanat wyda na Twój wniosek. 

• Wniosek składa się w dziekanacie po rozpoczęciu studiów oraz po utworzeniu 
konta w systemie USOS. Zdjęcie do legitymacji studenckiej pobierane jest właśnie 
z USOSa, ale najpierw musi zostać zaakceptowane przez Uczelniane Centrum Infor-
matyczne. Jeśli zdjęcie spełnia wymogi, legitymacja zostanie zlecona do druku.

• Opłata za legitymację wynosi 22 zł i powinna zostać uiszczona jak najszybciej 
na konto wygenerowane w systemie USOS po zalogowaniu. Bądź cierpliwy, czas 
oczekiwania na legitymację może wynieść nawet 2 tygodnie od momentu złożenia 
wniosku. 

• Pamiętaj, że legitymacja ma swoją ważność! Co semestr będziesz musiał udać się 
do Dziekanatu po przedłużenie elektroniczne i naklejkę potwierdzającą, że Twoja 
legitymacja jest ważna.

Nieobecności na zajęciach
Prowadzący zajęcia ustalają dopuszczone nieusprawiedliwione nieobecności na za-
jęciach. Pamiętaj, że każda nieobecność, która ma być usprawiedliwiona, musi być 
potwierdzona np. zaświadczeniem lekarskim. Zbyt duża absencja na zajęciach może 
skutkować brakiem ich zaliczenia. na studiach większość zajęć (z wyjątkiem niektórych 
wykładów) jest obowiązkowa - są sprawdzane listy obecności.
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Regulamin studiów
 Zapoznaj się z regulaminem studiów przed rozpoczęciem studiów lub udaniem            
się ze sprawą do Dziekanatu.
Regulamin studiów określa przede wszystkim, co zrobić w przypadku, gdy nie uda Ci  
się uzyskać wszystkich zaliczeń. Znajdziesz tam również informacje dotyczące:
• praw i obowiązków studenta, 
• warunków odbywania zajęć oraz zaliczania semestru/roku, 
• odbywania części studiów w innej uczelni, 
• zasad zmiany uczelni lub kierunku studiów, 
• zasad urlopów studenckich, 
• skreśleń studentów, 
• wznowienia studiów,
• pracy i egzaminu dyplomowego
• ukończenia studiów
Regulamin w wersji polski i angielskiego możesz znaleźć na stronie: 
https://www.umk.pl/studenci/regulamin/ 
https://www.umk.pl/en/students_life/

BIBLIOTEKA UMK
 Wiele publikacji znajduje się w tzw. wolnym dostępie lub w czytelni. Pamię-
taj, że do przestrzeni tzw. wolnego dostępu nie należy wnosić jedzenia, kurtek i toreb 
(możesz zostawić je w szafce na parterze, kurtki natomiast w szatni). Wycisz dźwięk w 
telefonie, aby nie przeszkadzać uczącym się studentom. na drugim piętrze biblioteki 
znajdują się wygodne sofy oraz stoliki służące studentom, którzy chcą uczyć się w ciszy. 

Jak wypożyczyć książkę?
Zaloguj się w Centralnym Punkcie Logowania. po zalogowaniu odszukaj Bibliotekę. Tam 
z kolei poszukaj wybranej książki przez wpisanie autora lub tytułu. Kiedy już znajdziesz 
to, co Cię interesuje, zamów. po pojawieniu się zielonego napisu, że książka na Ciebie 
czeka, udaj się do właściwej biblioteki. Jeśli w danej chwili książka, której potrzebujesz, 
jest niedostępna, możesz się podpiąć. Podpięcie oznacza, że jesteś zapisany w kolejce 
oczekujących na wypożyczenie. 

Pamiętaj! Jeśli zapomnisz o oddaniu książki w wyznaczonym terminie, system naliczy 20 
groszy kary za każdy dzień opóźnienia. Nie zapomnij więc korzystać z opcji przedłużenia wy-
pożyczenia, logując się na własne konto. Jeśli ktoś ustawi się w kolejce po posiadaną przez 
Ciebie książkę, musisz ją zwrócić. 
Opłatę za karę uregulujesz na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej w miejscu, gdzie zazwy-
czaj wypożyczasz książki, przy specjalnym okienku. Opłaty za wypożyczone książki
z bibliotek wydziałowych należy dokonać w tych bibliotekach.
Zniszczenie książki – jeśli zdarzy Ci się zniszczyć lub zgubić wypożyczoną książkę, musisz 
odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeśli jest to niemożliwe, należy zapłacić kwotę 
pieniężną naliczoną przez pobieralnię.  
Biblioteki Wydziałowe – oprócz głównej biblioteki na każdym wydziale znajdują się również 
biblioteki wydziałowe.
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 Ważne! Sprawy z Biblioteką musisz uregulować przed zakończeniem studiów. 
w przeciwnym razie może to skończyć się wstrzymaniem dyplomu do czasu uregulowania 
należności.
• Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.bu.umk.pl/

KSERO 
 Ksero to miejsce, w którym za drobną opłatą będziesz mógł skopiować notatki 
lub wydrukować je z pendrive’a.
Najbliższe punkty ksero: 
• Ksero Uniwerek 
• Jurija Gagarina 152
• ul. Franciszkańska 5 – przy Wydziale Humanistycznym 
Wydziały mają również własne punkty ksero.

Zajęcia wychowania fizycznego
 Zajęcia wf są obowiązkowe dla wszystkich studentów, a wybór zajęć jest bar-
dzo duży. Każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji na temat rejestracji na zajęcia 
wf możesz znaleźć pod linkiem: https://www.umk.pl/studenci/wf/
Rejestracja odbywa się za pomocą rejestracji żetonowej (https://rejestracje.umk.pl/). 
Ważna jest kolejność zgłoszeń. jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz uczestniczyć w zaję-
ciach wf, zapoznaj się z informacjami podanymi pod powyższym linkiem.

Lektoraty
 W planie studiów znajdują się również obowiązkowe lektoraty tj. zajęcia z języ-
ka obcego.
Z zajęć języka obcego może zwolnić:
- egzamin zwalniający
- posiadany certyfikat  potwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie 
Więcej informacji na stronie: https://spnjo.umk.pl/student/lektoraty/
Rejestracja na lektorat: https://rejestracje.umk.pl/
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BHP
 Na UMK obowiązkowe szkolenie BHP - czyli bezpieczeństwo i higiena pracy 
odbywa się za pomocą platformy MOODLE dostępnej po zalogowaniu w CENTRALNYM 
PUNKCIE LOGOWANIA -> https://moodle.umk.pl/BHP/ 

Tam musisz znaleźć odpowiedni kurs. na końcu kursu czeka Cię test. do testu musisz 
podejść do końca stycznia. Jeśli nie zaliczysz kursu, możesz w konsekwencji nie zaliczyć 
roku. do testu masz dwa podejścia. Za kurs BHP możesz uzyskać ZALICZENIE.

Opłaty za studia
 Terminy opłat za kolejne semestry ustala uchwała dotycząca opłat za usługi 
edukacyjne. Jeśli studiujesz na zasadach odpłatności, koniecznie się z nią zapoznaj.      
Na swoim koncie w USOSie znajdziesz informację o należnej wpłacie za kolejny semestr 
oraz numer konta, na które trzeba uiścić opłatę.

Jeśli wnioskowałeś o obniżkę opłat za studia, pamiętaj o przywiezieniu:
• oryginału wniosku
• potwierdzenie trudnej sytuacji materialnej (np. zaświadczenie o dochodach rodzi-

ców) przetłumaczone na język polski 
• wypełnione i podpisane oświadczenie podatnika
• podpisany przez rodzica wniosek o nadanie NIP-u

W przypadku obniżonej opłaty za studia, do Rektoratu należy dostarczyć oświadczenie 
podatnika (https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/w-jezyku-polskim/odp%c5%82at-
no%c5%9b%c4%87/) do Urzędu Skarbowego (oświadczenie musi być wypełnione w celu 
otrzymania decyzji administracyjnej o obniżeniu opłaty). na adres korespondencyjny 
podany w oświadczeniu (adres zamieszkania w Toruniu) UMK wysyła dokument zwany 
PIT-8C. po otrzymaniu PIT 8C należy rozliczyć się z Urzędem na stronie e-pit (elektro-
niczny formularz zeznania podatkowego): https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). 
Jeśli nie ma Twoich danych w systemie e-pit (bo pierwszy raz dostajesz taki dokument) 
należy udać się do Urzędu Skarbowego osobiście w celu rozliczenia się. Należy pilnować 
terminu rozliczenia. w przeciwnym wypadku US naliczy karę. 
Urząd Skarbowy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 34/36 

PESEL
Podczas obowiązkowego zameldowania pobytu w Urzędzie Miasta Torunia otrzymasz 
numer PESEL. Numer PESEL będzie Ci potrzebny np. żeby założyć konto w banku, wy-
nająć mieszkanie, otrzymać obniżkę opłaty za studia lub ubezpieczyć się w NFZ. 
Przeczytaj: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/uzyskaj-numer-pesel-dla-cu-
dzoziemcow

NIP
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisany przez rodzica wniosek o nadanie 
numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej (jest on potrzebny w przypadku ob-
niżenia opłaty za studia). z danym wnioskiem o nadanie NIP należy udać się do Urzędu 
Skarbowego w Toruniu w celu jego wyrobienia.

Stypendia
 Studenci zagraniczni mogą na skorzystać z szerokiej oferty stypendiów Rządu 
Polskiego (Stypendium Banacha, Kalinowskiego, Łukaszewicza), jak również stypendium 
Prezydenta Miasta czy stypendium programu Erasmus+.

Cudzoziemcy, którzy mają uprawnienia do studiowania bez odpłatności, mają prawo 
ubiegać się o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki. Więcej informacji o stypen-
diach uzyskasz w dziekanacie lub pod adresem: http://www.stypendia.umk.pl/dokumen-
ty

Cudzoziemcy z krajów spoza obszaru EU/EEA (i Szwajcarii) mogą ubiegać się o Sty-
pendium Rektora za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia. Wnioski należy składać          
w Rektoracie. Zasady ubiegania się o stypendium pod linkiem: https://www.umk.pl/kandy-
daci/cudzoziemcy/w-jezyku-polskim/stypendia/
Stypendia NAWA: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni

O czym pamiętać przed wyjazdem? 

Po zakończeniu studiów, przed powrotem do swojego kraju:

• Zwróć książki do Biblioteki Głównej oraz Wydziałowej
• Ureguluj zaległe opłaty
• Zamknij konto w banku
• Poinformuj kierownika akademika o dacie Twojego wyjazdu (najlepiej miesiąc przed 

wyjazdem)
• Wypełnij ankietę w systemie USOS
• Dowiedz się w Dziekanacie jakie formalności musisz dopełnić przed ukończeniem 

studiów i przed wyjazdem
• Odbierz swoje dokumenty z Dziekanatu, jeśli zostawiłeś w nim oryginały
• Zwróć legitymację studencką
• 

ERASMUS+

• Pamiętaj o oddaniu uzupełnionej Yellow Chart w DWM
• Upewnij się, że Learning Agreement oraz zmiany do Learning Agreement są podpi-

sane przez wydziałowego koordynatora UMK oraz na Twojej uczelni
• Poinformuj o wyjeździe kierownika akademika (najlepiej miesiąc przed wyjazdem)
• Wypełnij formularz oceny dotyczący pobytu w ramach Erasmus+
• Przekaż wydrukowany z USOS wykaz zaliczeń (Transcript of Records) do Dziekana-

tu, a następnie odbierz go z DWM
• Odbierz depozyt z KASY (Rektorat, i piętro)
• Odbierz Certificate of Attendance z DWM
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CHECKLISTA III –
 zaznacz to, co już zrobiłeś 

Przed wyjazdem 

Co robić przed wyjazdem -

• Zwróć książki do Biblioteki
• Ureguluj opłatę za studia i akademik oraz pozostałe należności
• Zamknij konto w banku
• Poinformuj kierownika akademika o dacie Twojego wyjazdu
• Wypełnij ankietę w systemie USOS
• Dowiedz się w Dziekanacie, jakie formalności musisz dopełnić przed ukończeniem 

studiów i przed wyjazdem
• Odbierz swoje dokumenty z Dziekanatu, jeśli zostawiłeś w nim oryginały
• Zwróć legitymację studencką
• Pamiętaj o oddaniu uzupełnionej Yellow Chart w DWM
• Upewnij się, że Learning Agreement oraz zmiany do Learning Agreement są podpi-

sane przez wydziałowego koordynatora UMK oraz na Twojej uczelni
• Poinformuj o wyjeździe kierownika akademika
• Wypełnij formularz oceny dotyczący pobytu w ramach Erasmus+
• Przekaż wydrukowany z USOS wykaz zaliczeń (Transcript of Records) do Dziekana-

tu, a następnie odbierz go z DWM
• Odbierz depozyt z KASY (Rektorat, i piętro)
• Odbierz Certificate of Attendance z DWM

Zapakuj:

• Ważne dokumenty
• Karty debetowe i kredytowe

• Bilety lotnicze, autobusowe lub kolejowe (jeśli dotyczy)

O czym warto wiedzieć (Savoir-vivre)?
 Zwroty - należy pamiętać, aby właściwie zwracać się do pracowników Uniwer-
sytetu zarówno w korespondencji mailowej, jak również w kontaktach bezpośrednich.    
Z formy „Ty” korzystamy wyłącznie w relacjach przyjacielskich/koleżeńskich, w środo-
wisku akademickim, szczególnie zwracając się do wykładowców oraz władz Uczelni 
używamy formy grzecznościowej tj.
• Szanowny Panie / Pani– najbardziej uniwersalna forma
• dr – Panie Doktorze
• dr hab. – Panie Profesorze
• prof. – Panie Profesorze
• Dziekan – Panie Dziekanie
• Prodziekan – Panie Dziekanie
• Rektor – Panie Rektorze (w podaniach wpisujemy JM Rektor, Prof. dr hab. Imię          

i nazwisko)
• Prorektor – Panie Rektorze
Jak pisać maile? Przede wszystkim używać zwrotów grzecznościowych oraz tytułów 
np. „Szanowny Panie Doktorze/Profesorze/Dziekanie”. W temacie maila należy zwięźle 
napisać, czego dotyczy mail. Maile powinny zawierać zwięzłe informacje. Maila należy 
zakończyć zwrotem „Z wyrazami szacunku/ z poważaniem”. Podpisz się imieniem i na-
zwiskiem. Warto również podać rok i kierunek studiów oraz numer albumu (legitymacji). 
Maile powinno wysyłać się z oficjalnych adresów UMK. 
Nie używaj zwrotu Witam / Witaj.
Kwadrans akademicki – 15 minut tolerowanego opóźnienia rozpoczęcia zajęć przez pro-
wadzącego, dotyczy to również studenta, ale nie nadużywaj tego przywileju! Nie każdy 
wykładowca toleruje spóźnialskich ;). 

RADY, ETYKIETA – CO WOLNO ROBIĆ, a CZEGO 
NIE WOLNO ROBIĆ?
• Nie wolno słuchać głośnej muzyki w środkach transportu publicznego.
• Cisza nocna obowiązuje od 22 do 6. w tych godzinach nie należy zakłócać spokoju 

sąsiadów głośnymi hałasami lub imprezami, ponieważ na miejscu może pojawić się 
policja i możesz zostać ukarany mandatem.

• Pamiętaj o uprzejmościach - dzień dobry, do widzenia oraz dziękuję to podstawowe 
zwroty.

• Przed wejściem do biura zapukaj w drzwi i poczekaj, aż ktoś zaprosi Cię do środka, 
nie należy wchodzić bez pukania.

• Warto umawiać się wcześniej na spotkania, tym sposobem będziesz miał gwarancję, 
że zostaniesz obsłużony.

• Pamiętaj o wyznaczonych terminach opłat, spotkań, zajęć, egzaminów – niepilno-
wanie terminów może nieść za sobą konsekwencje.

• Nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz.
• Poznaj ludzi z innych krajów. Studia za granicą to idealny czas na poznanie nowych 

kultur i zawiązanie wspaniałych przyjaźni. Nie kieruj się stereotypami.
• Jeśli tęsknisz za domem, odczuwasz barierę językową, masz konflikt ze współlo-

katorem lub problem z nawiązaniem kontaktów z polskimi studentami – porozma-
wiaj z opiekunem roku lub kimś ze studentów. Pamiętaj, nie jesteś sam w nowym 
miejscu :).
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Jak poprawić znajomość języka polskiego?
KURSY JĘZYKOWE na UMK

 Studium Kultury Języka Polskiego Jako Obcego oferuje wiele możliwości. Mo-
żesz znaleźć tam dla siebie zarówno roczne i semestralne kursy języka polskiego, wziąć 
udział w szkole letniej, indywidualnych lekcjach lub egzaminie potwierdzającym znajo-
mość języka polskiego. 
Więcej informacji na stronach:
https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/kursy/
https://spnjo.umk.pl/kursy/

Jak mogę pozostać z Uczelnią w kontakcie?
 Po ukończeniu studiów nie zapominaj o nas – wysyłaj nam zdjęcia, pochwal się 
nam swoimi osiągnięciami.
Przeczytaj, jak wygląda nasz program absolwent UMK: https://absolwent.umk.pl/
Co powinienem wiedzieć o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu?

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W 
TORUNIU

 Uniwersytet został założony w 1945 roku. Jego misją jest prowadzenie badań 
na najwyższym, światowym poziomie. UMK jest obecnie 5. Uniwersytetem w Polsce i 
plasuje się w wielu prestiżowych rankingach. Uczelnia posiada 16 wydziałów, z czego 3 
wydziały znajdują się w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Uniwersytet oferuje ponad 
100 kierunków studiów w języku polskim. Obecnie studiuje tu 24 tysiące studentów, w 
tym ponad 800 z zagranicy. UMK prowadzi również liczne badania naukowe. UMK ma 
prawie 80 partnerów z umów bilateralnych w ponad 30 krajach na całym świecie.
UMK posiada Centrum Astronomii z obserwatorium astronomicznym, które znajduje 
się w Piwnicach, około 13 km od Torunia. Zlokalizowany jest tam trzeci co do wielkości 
radioteleskop w Europie.
Muzeum Uniwersyteckie  w Toruniu znajduje się przy Placu Rapackiego 1, w Collegium 
Maximum. Znajdują się tam liczne dzieła sztuki z całego świata podarowane uczelni 
przez Polaków emigrantów. 
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” to jeden z największych i najstarszych 
klubów studenckich w Polsce. Odbywają się tu koncerty, imprezy, festiwale, otrzęsiny 
wydziałowe. w siedzibie klubu działa również Kino studenckie „Niebieski Kocyk”. Bilety 
na koncerty oraz inne wydarzenia organizowane w Od Nowie kupisz w recepcji klubu lub 
poprzez stronę klubu: http://odnowa.umk.pl/

Patron
Mikołaj Kopernik

 Mikołaj Kopernik, urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 był wielkim astrono-
mem, jednym z największych naukowców w historii. Kopernik studiował Łacinę, ma-
tematykę, astronomię, geografię oraz filozofię na Uniwersytecie w Krakowie. Swoim 
dziełem „O obrotach sfer niebieskich”, w którym poparł teorię heliocentryczną (centrum 
wszechświata stanowi Słońce, a wokół niego krążą planety), rozpoczął rewolucję koper-
nikańską. Przez wiele lat jego kontrowersyjne na tamte czasy dzieło znajdywało się na 
liście ksiąg zakazanych. Zmarł w 1543 we Fromborku. 
W celu zapoznania się z jego historią warto odwiedzić jego dom rodzinny znajdujący się przy 
ulicy Mikołaja Kopernika 15.

Wydziały 
• Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii
• Wydział Chemii
• Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
• Wydział Humanistyczny
• Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
• Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
• Wydział Matematyki i Informatyki
• Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Wydział Nauk Historycznych
• Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
• Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
• Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
• Wydział Prawa i Administracji
• Wydział Sztuk Pięknych
• Wydział Teologiczny
(nazwy obowiązujące od 1 października 2019 roku)

 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii – ośrodek badawczy, 
które ma na celu badanie i rozwój nowoczesnych technologii.
Szczegółowa informacja https://www.umk.pl/uczelnia/wydzialy/

Domy studenckie
 Część toruńska UMK posiada 11 domów studenckich w Toruniu. Domy stu-
denckie nr 1,2,3,5,6 znajdują się na tzw. Osiedlu Centrum. Zaletą pobytu w tym miejscu 
jest sąsiedztwo pięknej toruńskiej starówki. w pobliżu zlokalizowane są Wydziały: Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Filologiczny (od 1 paź-
dziernika Humanistyczny) oraz Instytuty Filozofii i Socjologii.
Domy Studenckie nr 7,8,9,10,11,12 mieszczą się w obrębie kampusu uniwersyteckiego 
na osiedlu Bielany w pobl Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich 
Ul. Gagarina 41, 87-100 Toruń 
tel.: 56 611-4380 e-mail: dh@umk.pl
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TORUŃ NA 
FOTOGRAFIACH
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Miesięczne stawki odpłatności za zakwaterowanie w DS wahają się od 270zł do 650zł. 
Szczegółowe informacje o cenach i standardach pokoi można znaleźć pod linkiem:
https://www.umk.pl/studenci/akademiki/127_odplatnosci_za_zakwaterowanie_w_DS_ach_
NOWE.pdf

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
 Uniwersyteckie Centrum Sportowe znajduje się przy ul. Św. Józefa 17 i jest 
otwarte 7 dni w tygodniu. Znajdziesz tam basen, siłownię, halę sportową, salę fitness, 
ściankę wspinaczkową, jacuzzi i saunę. Centrum organizuje również imprezy sportowe 
i rekreacyjne. Więcej informacji: https://www.ucs.umk.pl/ 
Koła naukowe i organizacje studenckie

Pod poniższym linkiem znajdziesz informację o kołach i organizacjach studenckich:
https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/
• Radio Sfera http://www.sfera.umk.pl/
• UMK TV - na stronach telewizji można znaleźć m.in. produkcje o charakterze in-

formacyjnym, edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, jak również filmy studenckie. 
Realizacją materiałów zajmuje się Dział Promocji i Informacji UMK, przy wsparciu 
Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV.

• Samorząd Studencki - http://www.samorzad.umk.pl/
• Chór akademicki - http://www.chor.umk.pl/
• Erasmus Student Network (ESN UMK) - https://www.umk.esn.pl/

Biuro Karier
Biuro Karier UMK zostało stworzone, aby pomóc studentom i absolwentom UMK w wy-
borze drogi rozwoju zawodowego oraz aby pomóc  w przejściu z uczelni na rynek pracy. 
Zajmuje się ono m.in. organizacją indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi, 
pośrednictwem w znalezieniu pracy, stażu i praktyk, organizacją szkoleń i warsztatów 
podnoszących umiejętności, pomocą w wyborze praktyk.

Więcej informacji znajdziesz tu: http://www.biurokarier.umk.pl/

Co warto wiedzieć o Toruniu?
HISTORIA TORUNIA 

 Toruń znajdujący się w województwie kujawsko-pomorskim jest jednym z 
najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Otrzymał prawa miejskie w 1233 roku, w 
1997 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co 
jest jednym z powodów dla którego do Torunia przyjeżdża mnóstwo turystów z całego 
świata. Panoramę Starego Miasta możesz podziwiać z tarasu widokowego po lewobrzeż-
nej części miasta. z tego miejsca ujrzysz gotyckie budowle takie jak Kościół Św. Ducha, 
Bazylikę Katedralną Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty, Kościół Św. Jakuba, 
Kościół Garnizonowy Św. Katarzyny w Toruniu, jak również mury obronne miasta. 
Liczba mieszkańców Torunia sięga 200 000 osób.
Toruń jest rodzinnym miastem patrona naszego uniwersytetu, Mikołaja Kopernika.
Zakon Krzyżacki - chrześcijański zakon rycerski, założyciel miasta Torunia i zarządzający 
nim aż do 1454 roku. Siedzibą Krzyżaków w Toruniu był zamek, który powstał w XIII 
wieku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zamku, przeczytaj o nim tu: http://www.
turystyka.torun.pl/art/186/ruiny-zamku-krzyzackiego-2.html
Symbolem Torunia są również pierniki, słodki wypiek wyrabiany od ponad 700 lat, który 
od lat cieszy się niezwykłą popularnością i jest obowiązkową pamiątką turystyczną. 
Gdzie kupisz pierniki? http://www.kopernik.com.pl/

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Toruniu, zajrzyj na strony: 
https://www.torun.pl/pl/
https://www.visittorun.com/
http://www.turystyka.torun.pl/
https://www.torun.pl/pl/turystyka/zwiedzanie-miasta/zabytki
Mapki i ulotki do pobrania:
Mapki do pobrania https://visittorun.com/pl/page/do-pobrania

Jak się  poruszać po Toruniu?
 MZK w Toruniu transport miejski obsługuje Miejski Zakład Komunikacji (MZK). 
MZK oferuje bilety jednorazowe, czasowe oraz miesięczne, kwartalne oraz semestralne 
(za pięć biletów miesięcznych, zgodnie z podziałem na semestry szkolne). aby kupić bilet 
MZK, udaj się do jednej z kas MZK. Najbliżej znajduje się kasa na pętli Uniwersytet - ul. 
Szosa Okrężna 62-82 lub w C.H. Plaza.
Innym sposobem uzyskania biletów jest korzystanie z aplikacji mobilnych takich jak: 
jakdojade.pl (tu możesz również sprawdzić rozkład jazdy autobusów) lub Mobilet (http://
www.mobilet.pl/). 
Aplikacja jakdojade.pl potrafi wyszukać najbliższy przystanek i pokazuje pozycję użyt-
kownika na mapie, dzięki czemu maleje ryzyko przegapienia przystanku, na którym 
musisz wysiąść.
W aplikacji Mobilet, po zarejestrowaniu, uzyskuje się możliwość dokonania przelewu na 
aplikację ze swojego rachunku w banku. po zasileniu konta wybierz miasto oraz rodzaj 
biletu, jaki chcesz zakupić. 
W trakcie przygotowań jest również bilet elektroniczny (Toruńska Karta Miejska).
Aby dojechać z Dworca Głównego do centrum miasta, wsiądź w autobus numer 11, 13, 
14, 22, 27, 36. Autobus 36 dojeżdża również na przystanek Aula UMK. Upewnij się, 
gdzie znajduje się Twój wydział. Nie każdy jest zlokalizowany na głównym kampusie 
bielańskim.
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Pamiętaj, że jeśli kupujesz bilet jednorazowy lub czasowy, musisz go jeszcze skasować w 
kasowniku znajdującym się w pojeździe. Brak biletu lub dokumentu uprawniającego do zniżki 
grozi karą pieniężną. 

Bilety możesz kupić:
● w KIOSKU
● w wybranych sklepach osiedlowych
● w kasie MZK
● w automatach w pojazdach (w niektórych płatność tylko gotówką-monetami)
● u kierowcy (odliczona kwota)
● przez aplikację Mobilet lub jakdojade.pl
Więcej informacji: https://mzk-torun.pl/
Na kampus dojeżdżają również autobusy 15, 28 z przystanku Odrodzenia (pod kinem 
Cinema City)

Bilet normalny – 2,80 zł

Bilet ulgowy – 1,40 zł (dla studentów z ważną legitymacją)

Bilet miesięczny - 42 zł

Bilet semestralny – 190 zł (ważny od początku semestru)

Bilet 30 minut – normalny – 2,80 (stosuje się bilet jednoprzejazdowy), ulgowy – 1,40 zł 
(stosuje się bilet jednoprzejazdowy)

Bilet 60 minut – normalny – 4 zł, ulgowy - 2 zł

Bilet 90 minut – normalny 5 zł, ulgowy – 2,50 zł

Kasa biletowa znajduje się m.in. przy pętli tramwajowej UNIWERSYTET ul. Szosa Okręż-
na 62-82
Na tej stronie znajdziesz wszystkie rozkłady jazdy oraz środki transportu: https://www.e-
-podroznik.pl/
Będąc w Toruniu, możesz zakupić bilety na pociąg, autokar lub samolot w Agencji po-
dróżniczej KOMPAS (ul. Kopernika 5, tel. 56 65 22 901).

TAXI
56 1 9192 – Copernicus Taxi
56 1 9194 – Taxi Czwórka
Eko-Taxi Toruń - 692 270 782
Bolt – usługa transportowa zamawiana przez aplikację mobilną

Po otrzymaniu legitymacji studenckiej otrzymuje się 51% zniżki na przejazdy komunikacją 
miejską oraz pociągami. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie legitymację z aktualną nalep-
ką i okazać ją przed kupieniem biletu oraz podczas kontroli biletów.

TORVELO – Rower miejski
 Możesz również skorzystać z roweru miejskiego. aby skorzystać, musisz zareje-
strować się na stronie www.torvelo.pl, a następnie wpłacić 10 zł kaucji na osobisty rachu-
nek Klienta w systemie Torvelo. po rejestracji otrzymasz e-mailem login i pin. Pierwsze 
20 minut jazdy jest bezpłatne. 

Gdzie zjeść?

 Gdzie możesz spróbować tradycyjnej kuchni polskiej w Toruniu?
• Pierogarnia Stary Młyn
• Gospoda Pod Modrym Fartuchem & Krajina Piva
• Karczma Gęsia szyja
 Jeśli jednak nie jesz mięsa a chcesz dobrze zjeść, możesz udać się do:
• Krowarzywa Vegan Burger 
• Karrotka 
• Chwast Prast Vegetarian Bistro 

Polecane kawiarnie:
• Coffee and Whisky house
• Cafe Lenkiewicz – solidna porcja lodów z tradycją

Dobrą pizzę znajdziesz:
• Kolorowy Piec
• Prova Gourmet
• Grande Pizza & Pasta
• Piccolo - najbardziej oblegane miejsce z pyszną domową pizzą
• Chleb i Wino

Bez glutenu:
• Restauracja Mistrz i Małgorzata
• Restauracja Luizjana
• Chleb i Wino

Blisko kampusu:
• Bar Adaś (Biblioteka Uniwersytecka i Collegium Humanisticum) 
• Budzik Coffee (naprzeciwko kampusu)
• Mr Capone Bistro (naprzeciwko kampusu)
• Manekin (naprzeciwko kampusu)
• Widelec (niedaleko Od Nowy)
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Gdzie zrobić zakupy?
ZAKUPY W TORUNIU

• CENTRA HANDLOWE
Toruń Plaza Centrum Handlowo - Rozrywkowe ul. Broniewskiego 90
Centrum Handlowe, w którym znajdziesz również supermarket, kawiarnie, restauracje, 
siłownię, kino oraz kręgielnię. 10 minut piechotą od Kampusu na Bielanach lub autobu-
sem 26, 40, 34 z przystanku Aula UMK.
Centrum Handlowe Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego 15

Dojazd autobusem 15, 40, 26 lub tramwajem 4. 
Zarówno w galerii Plaza, jak i Copernicus znajdziesz drogerie Rossmann lub Hebe. w centrum 
Atrium Copernicus znajduje się również gastronomia, sklepy odzieżowe, sklep z elektroniką, 
sprzętem sportowym oraz supermarket Auchan.

• ŻABKA
Sklep spożywczy, w którym możesz również kupić kawę lub coś do jedzenia na ciepło. 
Niektóre z tych sklepów są otwarte również w niedziele niehandlowe. Sklep znajdujący 
się blisko akademików 7-11 znajduje się przy ul. Gagarina 212-216

• PEPCO
Sklep, w którym kupisz artykuły domowe tj. lampki, ręczniki, ubrania w bardzo przystęp-
nych cenach. Sklep ten znajdziesz w centrum handlowym Plaza oraz Copernicus.

• KIOSK
Kioski znajdują się najczęściej w pobliżu przystanków autobusowych. Kupisz w nich nie 
tylko bilety na przejazd komunikacją miejską, ale także gazety oraz napoje czy przekąski, 
czy doładowanie do telefonu.

• PAMIĄTKI
Pamiątki z Torunia możesz bez problemu zakupić w centrum Starego Miasta. Zajrzyj do 
EMPORIUM Souvenirs przy ul. Piekary 28.

W Polsce od niedawna obowiązuje niedziela niehandlowa. w związku z tym w większość 
niedziel sklepy są ZAMKNIĘTE.

• ZAKUP KARTY do TELEONU KOMÓRKOWEGO
Trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego. po przyjeździe do Polski 
wygodniejszym i tańszym wyjściem będzie skorzystanie z lokalnego operatora. Możesz u 
niego zakupić tzw. zestaw prepaid, to znaczy zestaw startowy (starter). Wystarczy zaku-
pić zestaw startowy (dostępny w kioskach, supermarketach lub salonach sieci komórko-
wych) i włożyć kartę do telefonu. Pamiętaj, że według polskiego prawa należy najpierw 
zarejestrować swój numer. aby to zrobić, należy podać swój numer dowodu tożsamości 
lub paszportu oraz dodać numer karty SIM. 
Rejestracji można dokonać w salonie sieci komórkowej, banku lub u listonosza.
Popularne sieci komórkowe dostępne w Polsce:
* Play   * Orange
* T-mobile  * Plus  

Gdzie spędzić wolny czas?
• Pod Szybowcem. Stajnia. 4 Pułku Lotniczego 87, 87-100 Toruń
• Paintball ZINTEGRA Centrum. Bielańska 66, 87-100 Toruń
• Cybermachina - bar dla graczy. Łazienna 13, 87-100 Toruń
• Jump Arena Toruń - ul. Polna 121 Toruń
• Mentor Sport – Lodowisko, Tenis ziemny. Szosa Chełmińska 177-181
• Champion Gym&Fitness - Generała Józefa Bema 73-89 
• Kino Cinema City Toruń ul. Czerwona Droga 1/6
• Klub Lucky Star – kręgielnia w C.H. Plaza Toruń
• Teatr im. Wilama Horzycy u. Plac Teatralny 1
• Teatr Baj Pomorski
• CKK Jordanki – sala koncertowo-kongresowa ul. Aleja Solidarności 1 
• Can U Escape? – Escape room ul. Podmurna 101/5

Kluby studenckie
• Klub Studencki KADR 
• Klub NRD
• Kredens Pub
• Stars Club & Lounge
• Toruńska Shot Bar
• Krutoy Lounge - cocktail bar, shisha
• Co warto zobaczyć?
• Żywe Muzeum Piernika 
• Krzywa Wieża 
• Ratusz Staromiejski i pomnik Mikołaja Kopernika 
• Dom Mikołaja Kopernika 
• Fontanna Cosmopolis 
• Centrum Sztuki Nowoczesnej
• Bulwar Filadelfijski
• Zamek Dybów
• Planetarium
• Teatr im. Wilama Horzycy
• Dwór Artusa
• Stadion Żużlowy „Motoarena”
• Muzeum Etnograficzne
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WYDARZENIA W TORUNIU

• KONTAKT 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy od 
1991 roku dający możliwość obejrzenia oraz promowania najbardziej interesujących 
wydarzeń teatralnych z ze Środkowej oraz Wschodniej Europy, oraz ich konfrontacji z 
teatrami Zachodniej Europy. Festiwal odbywa się co roku w maju. Więcej informacji: 
http://festiwal.teatr.torun.pl/

• TOFIFEST 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy jest jednym z najprężniej rozwijających się festiwali 
filmowych w Polsce. Oferuje przegląd filmów reżyserów debiutujących na scenie filmo-
wej, którzy chcą rozwinąć karierę międzynarodową, profesjonalne filmy niezależne, jak i 
filmy krótkometrażowe. Co roku odbywa się premiera ponad 100 filmów, które nie były 
wyświetlane w polskich kinach.  Więcej informacji: https://www.tofifest.pl/

• TORUŃSKI FESTIWAL NAUKI i SZTUKI 
Od kilku lat Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu organizują Festiwal Nauki i Sztuki, na którym odbywa 
się mnóstwo wydarzeń takich jak prezentacje, wykłady, debaty, wycieczki, wystawy, 
warsztaty oraz konkursy. Większość wydarzeń przygotowują pracownicy oraz studenci 
uniwersytetu. Więcej informacji: https://www.festiwal.torun.pl/

• BELLA SKYWAY FESTIVAL
Festiwal światła organizowany jest od 2009 roku. Podczas festiwalu w całym mieście 
będziesz mógł podziwiać świetlne instalacje prezentowane na obiektach architekto-
nicznych Torunia stworzone przez wielu artystów z Polski, jak i z całego świata. Festiwal 
odbywa się latem. Więcej informacji: http://www.bellaskyway.pl/pl/

• PIERNIKALIA 
Święto studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywające się w maju. 
Podczas Piernikaliów odbywa się mnóstwo koncertów znanych polskich zespołów.
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Co muszę wiedzieć o Polsce?
• Pełna nazwa - Rzeczpospolita Polska (RP)
• Skrócona nazwa – Polska
• Flaga – dwa poziome pasy, od góry biały i czerwony
• Godło – biały orzeł z koroną na czerwonej tarczy
• Oficjalny język urzędowy – Polski
• Ustrój polityczny – demokracja 
• Typ państwa – republika parlamentarna
• Stolica – Warszawa
• Waluta – Złoty (zł)
• Powierzchnia – 312 696 km2
• Hymn narodowy – Mazurek Dąbrowskiego
• Strefa czasowa – czas środkowoeuropejski
• Religia – katolicyzm
• Klimat – umiarkowany
• Kod telefoniczny - +48
• Domena internetowa - .pl

Polska położona jest w centralnej części Europy. Od północy otacza ją Morze Bałtyckie, 
od południa zaś Sudety i Karpaty. Główną rzeką przebiegającą przez Polskę jest Wisła. 
Znaczna ilość polskich jezior znajduje się głównie na Mazurach. Naszymi sąsiadami od 
zachodu są Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa oraz Rosja 
(Obwód Kaliningradzki). Klimat w Polsce określany jest jako ciepły umiarkowany przej-
ściowy, pogoda jest zmienna. Zaletą takiego klimatu oraz położenia Polski jest występo-
wanie czterech pór roku. 

Interesujące fakty o Polsce

• Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie.
• Zamek w Malborku jest największym zamkiem na świecie.
• Polska jest największym eksporterem bursztynu.
• 7 Polaków zdobyło Nagrodę Nobla:
• Maria Skłodowska Curie
• Henryk Sienkiewicz
• Władysław Stanisław Reymont
• Czesław Miłosz
• Lech Wałęsa
• Wisława Szymborska
• Józef Rotblat
• Polski astronom, Jan Heweliusz, opublikował pierwsze mapy księżyca.
• Zagraniczne filmy są w Polsce dubbingowane przez jednego lektora.
• Firmę kosmetyczną Max Factor założył Polak, Maksymilian Faktorowicz.
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Dni wolne i święta
• Święta i dni wolne od pracy
• 1 Stycznia – Nowy Rok
• 6 Stycznia – Święto Trzech Króli
• Marzec/Kwiecień – Wielkanoc (niedziela-poniedziałek)
• 1 Maja – Święto Pracy
• 3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja
• Maj/Czerwiec – Boże Ciało (czwartek)
• 15 sierpnia – Matki Boskiej Zielnej / Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny
• 1 Listopada – Święto Zmarłych
• 11 Listopada – Dzień Niepodległości
• 25-26 Grudnia – Święta Bożego Narodzenia
• Podczas tych dni nie odbywają się zajęcia. Banki oraz sklepy są w te dni zamknięte.
• Pozostałe święta okolicznościowe
• 14 lutego – Walentynki
• 8 Marca – Dzień Kobiet
• 2 Maja – Dzień Flagi
• 30 Września – Dzień Chłopaka
• 6 Grudnia – Mikołajki

Koszty utrzymania oraz płatności
Polską walutą są złotówki (Polski złoty). 1 złoty równa się 100 groszom (gr). 1zł to około 
4,3 EUR. 

Pieniądze na polską walutę wymienisz w KANTORZE. Większość sklepów oraz hoteli i 
banków przyjmuje płatności kartą VISA, MASTER CARD. w mieście znajdziesz jednak 
wiele bankomatów (na kampusie bankomat znajduje się przy Rektoracie, przy wejściu 
do SPNJO). Lista adresów bankomatów znajduje się pod adresem: http://www.karty.pl/
bankomaty.php?miejscowosc=torun 

Ceny podstawowych artykułów:
• Chleb – 3-5 zł
• Masło – 7 zł
• Mleko – 3 zł
• Jajko – 1zł 
• Obiad w restauracji (1 osoba) – 20-70 zł
• Papierosy – 17-25 zł
• Piwo – 4 zł (w klubach i pubach ok. 10 zł)
• Pasta do zębów - 10 zł
• Szampon – 13 zł
• Bilet do kina – 16 – 32 zł
• Prywatna wizyta lekarska (lekarz ogólny) – 100 – 250 zł
• Pokój w hotelu – 350 zł

Pogoda
 Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. w Polsce występują 4 
pory roku, Wiosna (marzec-czerwiec), Lato (czerwiec – wrzesień), Jesień (wrzesień – 
grudzień) Zima (grudzień – marzec). Zimą panują temperatury sięgające -20 stopni a 
dni są bardzo krótkie, słońce zachodzi już około godziny 16, latem zaś temperatura nie 
przekracza zazwyczaj 35 stopni. w okresie jesiennym (październik – grudzień) z kolei 
występują częste opady oraz zachmurzenie. Wiosny są ciepłe, ale pogoda w tym okresie 
(marzec-maj) bywa bardzo zmienna, a temperatury sięgają średnio 16 stopni.

Przyjeżdżając na studia, nie zapomnij spakować ciepłych ubrań, czapki i szalika! 

Kuchnia 
Kuchnia polska

Popularnymi tradycyjnymi potrawami w kuchni polskiej są bigos, pierogi, gołąbki. Przy-
gotowanie tradycyjnych potraw zajmuje dużo czasu. do śniadania zwykle pije się her-
batę, czasem z dodatkiem cytryny. na obiad dodatkiem do mięs są najczęściej ziemniaki 
oraz surówka (bądź sałatka). 

Religia
 W Polsce religią przeważającą są katolicyzm (ponad 85%). Pozostały procent 
stanowi  głównie prawosławie, protestantyzm, Świadkowie Jehowy. 

Większość Polaków chodzi do kościoła regularnie w niedzielę oraz święta kościelne. 

Kościołem akademickim jest Kościół św. Ducha w Toruniu znajdujący się na Starym 
Mieście w Toruniu obok budynku poczty. Kościół oprócz mszy dla studentów i pracow-
ników UMK oferuje również wydarzenia, spotkania, kluby dyskusyjne. Duszpasterstwo 
akademickie STUDNIA: http://torun.jezuici.pl/duszpasterstwo-akademickie-studnia/

Więcej informacji na temat toruńskich kościołów znajdziesz tu: https://diecezja-torun.pl/
Pozostałe religijne instytucje zlokalizowane w Toruniu:
• Cerkiew Prawosławna Św. Mikołaja (ul. Podgórna 69)
• Parafia Ewangelicko-Augsburska (ul. Wały Gen. Sikorskiego 14)
• Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ul. Idzikowskiego 1B)
• Kościół Baptystów (ul. Poznańska 34)
• Kościół Zielonoświątkowy (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 65)
• Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Karma Kagyu (ul. Warszawska 6B).
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Jak się  poruszać po Polsce?
Pociąg PKP Najbardziej popularnym środkiem transportu w Polsce są pociągi (PKP). 
Dojedziesz nimi do każdego większego miasta w Polsce. Czas dojazdu z lotniska Okęcie 
(Lotnisko Chopina) do Torunia wynosi około 3 godziny. z lotniska na Dworzec Centralny 
dojedziesz autobusem 175. na lotnisko Chopina dojeżdża również SKM tj. Szybka Kolej 
Miejska na trasie WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA– WARSZAWA CENTRUM.

Pozostałe lotniska blisko Torunia: Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa-Modlin

Bilety należy kupić w kasie lub u konduktora. 
http://rozklad-pkp.pl/en

Autobus (PKS) – dworzec autobusowy znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 8-24

PKS obsługuje transport międzymiastowy oraz międzynarodowy. na UMK dostaniesz się 
tramwajami 1 (z przystanku Aleja Solidarności lub Odrodzenia w centrum miasta) oraz 4 
(z przystanku Odrodzenia, przy kinie Cinema City). Wysiądź na przystanku Aula UMK lub 
Uniwersytet.

Flixbus jest jednym z przewoźników, którym możesz odbyć podróże do większych miast 
w Polsce oraz w Europie. 

Co warto zwiedzić?
Miasta, które warto odwiedzić
Warszawa – Warszawa jest stolicą Polski, jej Stare Miasto zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.
• Warto zobaczyć: Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury 

i Nauki, Pałac Prezydencki, Muzeum Katyńskie, Muzeum Powstania Warszawskiego
https://warsawtour.pl/
Kraków  jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Znajduje się tam najstarszy polski 
uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński. Kraków znany jest z legendy o Smoku Wawel-
skim (http://www.krakow.travel/artykul/115/legenda-o-smoku-wawelskim). Kraków był 
również stolicą Polski do XVI wieku.
• Warto zobaczyć: Bazylika Mariacka, Sukiennice, Zamek Królewski na Wawelu, Bar-

bakan, Katedra Wawelska, Kopalnia soli w Wieliczce (dojazd)
http://krakow.travel/

Gdańsk jest miastem położonym na wybrzeżu Bałtyku. Gdańsk razem z Gdynią i So-
potem tworzą obszar metropolitalny zwany Trójmiastem. Najbardziej rozpoznawalnym 
elementem jest Żuraw, czyli średniowieczny dźwig portowy. Jarmark św. Dominika to 
trzytygodniowy jarmark, który odbywa się od 1260 roku każdego lata.
• Warto zobaczyć: Fontanna Neptuna, Złota Brama, Muzeum Bursztynu, Droga Kró-

lewska, zoo Oliwa (dojazd), molo w Sopocie, Krzywy Domek (dojazd) 

Wydarzenia i festiwale

Open’er 
 coroczny festiwal muzyczny odbywający się w Gdyni na przełomie czerwca 
i lipca, na którym koncertują znane gwiazdy muzyki pop, rock, rap.

Krakowski Festiwal Filmowy 
 festiwal poświęcony filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkometra-
żowym. Podczas 8 dni festiwalu widzowie mogą zobaczyć ponad 250 filmów z Polski 
oraz ze świata oraz spotkać się z twórcami filmów. Podobne wydarzenia: Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni, Warszawski Festiwal Filmowy, Cameraimage.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 fundacja prowadząca ogólnopolską zbiórką pieniędzy na cel charytatywny, 
np. zakup sprzętu medycznego do szpitali. Podczas finałowej zbiórki, która ma miejsce        
w styczniową niedzielę, odbywają się koncerty, konkursy oraz uroczysty pokaz fajerwer-
ków tzw. Światełko do nieba. Każdy może zostać wolontariuszem. 

Pol’and’rock
 festiwal organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Kostrzy-
nie nad Odrą na przełomie lipca i sierpnia na którym grają znani artyści z Polski i świata. 
Debiutujące kapele mogą wysłać swoją płytę i mają szansę zagrać na festiwalu.

Sławni Polacy
• Mikołaj Kopernik – astronom, patron UMK
• Marie Skłodowska-Curie – fizyczka i chemiczka, laureatka Nagrody Nobla za odkry-

cie dwóch pierwiastków - polonu i radu
• Fryderyk Chopin - pianista
• Jan Paweł II - papież
• Andrzej Wajda - reżyser
• Lech Wałęsa – były prezydent RP
• Caroline Wozniacki - tenisistka
• Robert Lewandowski - piłkarz
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WAŻNE LINKI
• https://www.facebook.com/NCUTorun/

• Instagram: umktorun

• Twitter: @UMK_Torun

• Szkoły doktorskie: https://www.umk.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/

• Informacje dla studentów: https://www.umk.pl/studenci/

• https://cudzoziemcy.gov.pl/pliki-do-pobrania/

• www.nauka.gov.pl

• www.erasmus.org.pl

• https://kontostudenta.pl

• http://www.perspektywy.pl/portal/

• http://copernicus.torun.pl

• http://www.migrant.info.pl/strona-glowna.html

• https://udsc.gov.pl/do-pobrania/materialy-informacyjne-urzedu/

SŁOWNIK
ABSOLWENT – osoba, która ukończyła studia wyższe.

ABSOLUTORIUM – zakończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu (termin 
nieformalny).

AKADEMIK – inaczej dom studencki (DS), jest miejscem dla ludzi uwielbiających towa-
rzystwo, imprezy i wspólną naukę.

ANKIETA USOS – tutaj możesz wyrazić swoją opinię na temat sposobu prowadzenia 
zajęć. Dostępna jest w czasie sesji w systemie USOS.

AULA UMK - aula znajdująca się koło Rektoratu, przeznaczona na imprezy i wydarze-
nia o charakterze ogólnouczelnianym (inauguracja roku akademickiego, rozdania dyplo-
mów, naukowe konferencje, wykłady).

BHP  - bezpieczeństwo i higiena pracy 

BIBLIOTEKA – miejsce gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne materiały źródłowe 
potrzebne na zajęcia lub do pisania pracy dyplomowej. 

BULWAR FILADELFIJSKI  - nadbrzeże znajdujące się na prawym brzegu Wisły (od 
strony Starówki).

CZESNE - jest to opłata za studia w szkole wyższej. Nie zwlekaj z opłatą za studia! 
Wszystko widzimy w USOSie 

CZYTELNIA - miejsce stanowiące zazwyczaj część biblioteki, w której student może w 
ciszy przeczytać książkę lub wykorzystać czas na naukę.

DZIEKAN – najwyższa władza na wydziale podejmująca najważniejsze decyzje. Jeśli 
masz problem, najpierw udaj się jednak do Dziekanatu lub Samorządu.

DZIEKANAT – miejsce, w którym rozwiążesz podstawowe administracyjne i organiza-
cyjne problemy dotyczące studiów. Pamiętaj, aby sprawdzić godziny przyjęć. w dzieka-
nacie otrzymasz m.in. numer indeksu, legitymację, naklejkę na legitymację, zaświadcze-
nie o kontynuacji studiów. Porozmawiaj z Panią z Dziekanatu, być może będzie mogła 
pomóc. 

ECTS – European Credit Transfer System – punkty ECTS - odpowiadają ilości godzin, 
jaką musisz poświęcić na zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do innych przed-
miotów. Im więcej ECTS ma przedmiot tym jest ważniejszy. Punkty ECTS przydadzą się 
również, jeśli wybierasz się na Erasmusa.
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EDUROAM – bezpłatne WiFi umożliwiające bezpieczny dostęp do internetu dla stu-
dentów i pracowników UMK. 

EGZAMIN – najważniejszy test do zaliczenia roku. Często przed pierwszym terminem 
egzaminu odbywają się tzw. „zerówki”. Jeśli zaliczysz zerówkę, masz egzamin z głowy! 
Jeśli jednak nie uda Ci się zaliczyć ani zerówki, ani pierwszego terminu – głowa do góry! 
Masz jeszcze poprawkę. Potem jeszcze  warunek i…repeta. w takim przypadku, skontak-
tuj się z Dziekanatem.

ELANA TORUŃ – toruński klub piłkarski w II lidze, powstał w 1968 roku.

ERASMUS+ – międzynarodowa wymiana studencka. Jeśli masz dobre wyniki w nauce, 
śmiało jedź na Erasmusa+.

ESN UMK – organizacja studencka, która ma na celu wsparcie studentów programu 
Erasmus z zagranicy.

FREKWENCJA – obecność na zajęciach jest obowiązkowa i sprawdzana regularnie 
(no, chyba że prowadzący zajęcia ustali inaczej. na wykładach obecność zwykle nie jest 
sprawdzana, ale warto się jednak tam pojawić :) 

GET WELL TORUŃ -(dawniej Apator, Unibax) – toruński klub żużlowy, jeśli chcesz 
wybrać się na mecz żużlowy, musisz udać się na MOTOARENĘ.

GODZINY REKTORSKIE / DZIEKAŃSKIE - Są to godziny lub dni wolne od nauki, 
ogłaszane przez Rektora lub Dziekana Wydziału. Dotyczą one wszystkich studentów. 
IMMATRYKULACJA – uroczyste ślubowanie studentów przyjętych na i rok studiów. Od 
tego momentu jesteś studentem.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO - uroczyste rozpoczęcie roku akademic-
kiego. 

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów – jest to ułatwienie dla osób, które studiują 
dwa kierunki stacjonarne. Zanim ułożysz swój indywidualny plan, porozmawiaj z wykła-
dowcami o tym jakie mają wymagania. Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje prodziekan 
ds. studenckich.

JO – w Toruniu zamiennik słowa „tak” lub „naprawdę”?

OTRZĘSINY – impreza dla nowych studentów organizowana przez Samorząd Studenc-
ki. Dobra okazja, by poznać się bliżej ze studentami UMK.

PRODZIEKAN – zastępcy dziekana, osoba zajmująca się sprawami studenckimi i na-
ukowymi na wydziale.

PROMOTOR – nauczyciel akademicki, który jest Twoim mentorem podczas pisania 
pracy dyplomowej.

REGULAMIN STUDIÓW – jeden z najważniejszych dokumentów, źródło wiedzy, 
które dotyczy właśnie Ciebie. Zapoznaj się z nim koniecznie, odpowie na wiele Twoich 
pytań.

REKTOR – najwyższa władza na uczelni.

REKTORAT -  budynek, w którym znajduje się administracja centralna oraz biuro 
Rektora.

REPETA – powtarzanie roku, które jest odpłatne. :(

SAMORZĄD STUDENCKI – warto śledzić ich na Facebooku, to od nich dowiesz się o 
ciekawych imprezach oraz wydarzeniach.

SEMINARIUM – zajęcia, które czekają na nas na ostatnim roku studiów pierwszego i 
drugiego stopnia (czyli licencjatu i magisterki), które służą do wsparcia studentów przy 
pisaniu pracy dyplomowej.

SESJA  - czas egzaminów (luty i czerwiec).

STAROSTA – osoba na danym roku, która przewodzi grupie. Osoba ta reprezentuje 
grupę, nawiązuje kontakt z prowadzącym zajęcia w imieniu grupy, przekazuje grupie 
ważne informacje. Starostę wybieracie Wy, studenci.

STARÓWKA – inaczej Stare Miasto, najstarsza część gdzie znajduje się większość 
najcenniejszych zabytków Torunia.

STYPENDIUM SOCJALNE – możesz ubiegać się o to stypendium, jeżeli dochody w 
Twojej rodzinie są niższe od ustalonego progu. Sprawdź, czy stypendium Ci przysługuje, 
nie każdy student z zagranicy może się o nie ubiegać. http://www.stypendia.umk.pl/

SUPLEMENT DO DYPLOMU - dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, który zawiera opis ukończonych studiów (informacje o dyplomie, kierunku 
studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach).

SZOK KULTUROWY (CULTURE SHOCK) – element procesu przystosowania się do 
nowego środowiska i odmiennej, nieznanej kultury, a także do innego stylu nauczania 
lub pracy. Informacje na temat szoku kulturowego znajdują się tu: https://www.umk.pl/
wspolpraca/erasmus_plus/zdrowie/szok/

TRANSCRIPT OF RECORDS – wykaz zaliczeń / transkrypt ocen, czyli wykaz przed-
miotów, w których uczestniczył student w ramach programu Erasmus+ wraz z ocenami 
oraz przyznaną liczbą punktów ECTS. 

URLOP DZIEKAŃSKI – przerwa w nauce trwająca maksymalnie II semestry. Urlopu 
udziela dziekan.
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USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studenta – internetowy indeks. Tutaj zapiszesz 
się na przedmioty, kontaktujesz się z wykładowcami, dokonujesz płatności, wypełniasz 
ankiety oraz sprawdzisz oceny. Jeśli masz problem z rejestracją, poproś o pomoc w dzie-
kanacie. https://usosweb.umk.pl

WARUNEK – jest to warunkowy wpis na kolejny rok studiów, czyli szansa na zaliczenie 
przedmiotu bez powtarzania roku. Sprawdź w regulaminie studiów, jak należy złożyć 
wniosek o zaliczenie warunkowe.

WYKŁAD – zajęcia, które polegają głównie na ustnym przekazywaniu wiedzy przez 
prowadzącego zajęcia. Nie są obowiązkowe, ale uważaj! Są wyjątki od reguły, więc może 
zdarzyć się, że prowadzący zrobi listę obecności.

ZALICZENIE – zakończenie ćwiczeń z wynikiem pozytywnym (w USOSie ZAL). Przeci-
wieństwem jest NZAL czyli nie zaliczenie ćwiczeń.

ZERÓWKA – możliwość zdania egzaminu przed pierwszym terminem. Zerówki zwykle 
mają miejsce przed sesją, a ocena negatywna nie jest wpisywana do USOSa.

Skróty
-s1 – studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia – studia licencjackie
-s2 - studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia – studia magisterskie
-n1 - studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia – studia licencjackie
-n2 - studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia – studia magisterskie
-sj – studia stacjonarne jednolite magisterskie (5-6 lat)

Ten przewodnik został przygotowany z należytą starannością, a informacje w nim zawar-
te były na czas publikacji aktualne.
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