
     UNIWERSYTET 
MIKOŁAJA KOPERNIKA        
        W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr  141 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia  16 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie „informatyka” 
na Wydziale Matematyki i Informatyki 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w 
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia         
(Dz. U. z dnia 9 października 2014 r., poz. 1370) 
 

Senat uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Kierunek „informatyka” utworzony uchwałą Senatu UMK z dnia 24 listopada 1998 r. jest 

prowadzony przez Wydział Matematyki i Informatyki. 
2. Na kierunku, o którym mowa w ust. 1 od roku akademickiego 2014/2015 prowadzone są:  

 1) stacjonarne studia pierwszego stopnia,  
 2) stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie), 
 3) stacjonarne studia drugiego stopnia, 
 4) niestacjonarne studia pierwszego stopnia, 
 5) niestacjonarne studia drugiego stopnia. 
 

§ 2 
 
1. Studia, o których mowa w §1 ust. 2 są prowadzone według programów studiów 

realizujących efekty kształcenia określone przez Senat UMK. 
2. Absolwenci studiów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 i 4 uzyskują tytuł zawodowy 

licencjata. 
3. Absolwenci studiów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 uzyskują tytuł zawodowy 

inżyniera. 
4. Absolwenci studiów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 i 5 uzyskują tytuł zawodowy 

magistra. 
 

§ 3 
 

1. Tracą moc:  
1) zarządzenie Rektora UMK Nr 68 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia 

Zaocznego Studium Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, 



2) zarządzenie Rektora UMK Nr 59 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania 
dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na 
Wydziale Matematyki i Informatyki, 

3) uchwałę Nr 47 Senatu UMK z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wspólnego 
prowadzenia kierunku studiów- „informatyka”- przez Wydział Matematyki i 
Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 

4) zarządzenie Rektora UMK Nr 54 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów „informatyka” przez Wydział 
Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, 

5) zarządzenie Rektora UMK Nr 73 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie powołania 
zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na 
Wydziale Matematyki i Informatyki, 

6) zarządzenie Rektora UMK Nr 42 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku 
informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2014 r. 
 
 
 Przewodniczący Senatu 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 R e k t o r  


