
UNIWERSYTET       
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W TORUNIU 

 
UCHWAŁA Nr 38 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 25 marca 2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) 

 
Senat uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr 77 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 
2014/2015, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Z opłaty rekrutacyjnej zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na 
podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów 
konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.” 

 
2. § 28 otrzymuje brzmienie: 

„Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów oraz kandydaci 
posiadający osiągnięcia sportowe kwalifikowani są zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w Uchwale Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie określenia 
szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających 
osiągnięcia sportowe.” 

 
3. § 35  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne: 
1) grafika oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  
2) malarstwo oraz rzeźba, 

mogą zarejestrować się tylko na jeden z kierunków wymienionych w pkt. 1) oraz na jeden 
z kierunków wymienionych w pkt. 2). 

 
4. § 36  otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień 
laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów muszą potwierdzić swoje 
uprawnienia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do 
ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny 
danej olimpiady lub konkursu. 
2. Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z osiągnięć 
sportowych muszą potwierdzić swoje osiągnięcia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji 



Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez 
polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe 
będące podstawą jej przyznania.” 

 
5. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Chemii  oraz Wydziału Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej skreśla się zapis określający warunki rekrutacji na 
kierunek „Materiały współczesnych technologii”. 
 

6. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk Pedagogicznych dodaje 
się kierunek: 

 
 

PRACA  SOCJALNA 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk Pedagogicznych 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 
7. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk o Ziemi dodaje się 

kierunek: 
 

 

TURYSTYKA  I  REKREACJA 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 
8. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Politologii i Studiów 

Międzynarodowych zasady na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne 
drugiego stopnia otrzymują brzmienie: 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Jednostka prowadząca Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil kształcenia 
Obszar  kształcenia 

ogólnoakademicki 
nauk społecznych 

Czas trwania studiów 2 lata 



 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. 
  
Zasady kwalifikacji 
 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie  konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

W = 35 Wo-75 
gdzie: 
Wo : 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem 
dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,6 W1  + 0,2W2  +0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena z pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75 W1  + 0,25W2  przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.  

 
 
9. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji dodaje 

się kierunki: 
 
 

DORADZTWO  PODATKOWE 
Jednostka prowadząca Wydział Prawa i Administracji 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny dowolnego kierunku. 
 



Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym 
oblicza się: 
 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i 
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
 
 

DORADZTWO  PODATKOWE 
Jednostka prowadząca Wydział Prawa i Administracji 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub 
równoważny dowolnego kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 
10. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Sztuk Pięknych zasady naboru 

na kierunki malarstwo, rzeźba otrzymują brzmienie: 
 



MALARSTWO 
Jednostka prowadząca Wydział Sztuk Pięknych 
Poziom studiów jednolite magisterskie  
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 5 lat  
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura”  – egzamin praktyczny 

 konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom Przelicznik 

 1. Egzamin praktyczny: 
rysunek, malarstwo 80    pe = 0,70 

 2.* 

Konkurs świadectw dojrzałości: 
historia sztuki albo historia albo język 
polski (część pisemna) albo język obcy 
nowożytny (część pisemna) 

rozszerzony  
albo podstawowy   

 pp = 0,30 
 pp = 0,15 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = peWe + ppWp, 
gdzie: 
We – liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-

100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu,  
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu,  
pe  przelicznik dla egzaminu praktycznego, 
pp  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z przedmiotu zarówno na 
poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  – egzamin praktyczny 

 konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt. Przelicznik 

 1. Egzamin praktyczny: 
rysunek, malarstwo 80 pe = 0,70 

 2. * 
Konkurs świadectw dojrzałości: 
historia sztuki albo historia albo język 
polski albo język obcy nowożytny 

 p = 0,30 

*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 



Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
 

W = peWe + pW, 
gdzie: 
We – liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-

100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu, 
W – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 3,  
pe  przelicznik dla egzaminu praktycznego, 
p  przelicznik dla przedmiotu 3. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

RZEŹBA 
Jednostka prowadząca Wydział Sztuk Pięknych 
Poziom studiów jednolite magisterskie 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 5 lat  
 
Na wniosek kandydata Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może uznać wyniki egzaminu, które 
kandydat uzyskał w procesie rekrutacji na Akademię Sztuk Pięknych na kierunek rzeźba w 
roku akademickim 2014/2015. 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura”  – egzamin praktyczny 

 konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom Przelicznik 

 1. Egzamin praktyczny: 
rzeźba, rysunek 80 pe = 0,70 

 2.* 

Konkurs świadectw dojrzałości: 
historia sztuki albo historia albo język 
polski (część pisemna) albo język obcy 
nowożytny (część pisemna) 

rozszerzony  
albo podstawowy   

pp = 0,30 
pp = 0,15 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
 



Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
 

W = peWe + ppWp, 
gdzie: 
We – liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-

100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu,  
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu,  
pe  przelicznik dla egzaminu praktycznego, 
pp  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z przedmiotu zarówno na 
poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  – egzamin praktyczny 

 konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt. Przelicznik 

 1. Egzamin praktyczny: 
rzeźba, rysunek 80 pe = 0,70 

 2. * 
Konkurs świadectw dojrzałości: 
historia sztuki albo historia albo język 
polski albo język obcy nowożytny  

 p = 0,30 

*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = peWe + pW, 

gdzie: 
We – liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-

100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu, 
W – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 3,  
pe  przelicznik dla egzaminu praktycznego, 
p  przelicznik dla przedmiotu 3. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 
11. W zasadach naboru na kierunki prowadzone przez Wydziały: Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania, Nauk Historycznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz na 



studia międzyobszarowe Matematyki i Ekonomia prowadzone przez Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania i Wydział Matematyki i Informatyki zapis: 

„język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)” 
 otrzymuje brzmienie: 
„język obcy nowożytny”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2014 r. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu  
 
 

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

 
 


