
UNIWERSYTET          
MIKOŁAJA KOPERNIKA        
        W TORUNIU  

UCHWAŁA Nr 39 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 marca 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych  

w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Na podstawie art. 11 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.) oraz § 45 ust. 1 pkt 19 lit. d Statutu Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. 
 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r., 
Uchwałą Nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr 27 Senatu UMK z 
dnia 26 lutego 2013 r., Uchwałą Nr 37 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r., Uchwałą Nr 55 
Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 
r. oraz Uchwałą Nr 21 z dnia 25 lutego 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 1 pkt  11 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: 
„5) doradztwo podatkowe – zawarte w załączniku nr 11.4. do niniejszej uchwały.” 

2. W § 1 pkt  17 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: 
„5) turystyka i rekreacja – zawarte w załączniku nr 17.4. do niniejszej uchwały.” 

3. Dodaje się załącznik nr 11.4. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Dodaje się załącznik nr 17.4. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

5. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

6. Załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2014 r.  

Przewodniczący Senatu  
 
 

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



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39 Senatu UMK 
z dnia 25 marca 2014 r.  

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział Prawa i 
Administracji 

Kierunek studiów: 
 

doradztwo podatkowe 

Poziom kształcenia: 
 

studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki społeczne 
Efekty kształcenia osiągane przez studenta w trakcie studiów drugiego stopnia odpowiadają efektom kształcenia obszaru nauk 
społecznych. Doradztwo podatkowe to w dominującym zakresie dziedzina wiedzy prawniczej. Sama nazwa kierunku 
odwołuje się w istocie do nazwy zawodu doradcy podatkowego. Można wręcz twierdzić, że doradztwo podatkowe to nie 
ściśle pojmowana dziedzina wiedzy, ale zespół umiejętności opartych na wiedzy prawniczej. Podstawą jest niewątpliwie 
prawo podatkowe w wąskim znaczeniu. Warto wskazać, że niektórych krajach uważa się prawo podatkowe za część prawa 
gospodarczego publicznego. Uzupełnia je wiedza z zakresu prawa administracyjnego, karnego skarbowego, konstytucyjnego, 
międzynarodowego.  
 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 
kierunku  doradztwo podatkowe  

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki społeczne (S) 

 
WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu 
dla administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o innych naukach 
społecznych i ich pomocniczej roli dla administracji podatkowej 

S2A_W01 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji podatkowo-prawnych i ich 
strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji 

S2A_W02 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych stosunkach prawnych, a w szczególności 
stosunkach z zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice zachodzących między 
różnymi podmiotami, w tym strukturami i instytucjami publicznymi w skali 
państwowej i międzynarodowej 

S2A_W03 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych stosunków prawnych odpowiadających 
poszczególnym gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna specyfikę 
stosunków podatkowo-prawnych 

S2A_W04 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunków podatkowo-prawnych oraz o 
zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, a 
także posiada rozszerzoną wiedzę o podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w 
tym i funkcjach pełnomocnika podatnika 

S2A_W05 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki 
podatkowej oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w 
sprawach związanych z problematyką podatkową 

S2A_W06 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 
funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z zakresu prawa 
podatkowego, o ich źródłach, zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 
etycznych funkcjonujących w administracji podatkowej 

S2A_W07 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących 
problematyki podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych 
zmian w przeszłości i współcześnie 

S2A_W08 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach teoretycznych dotyczących problematyki 
prawa podatkowego i o ich historycznej ewolucji 

S2A_W09 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  ochrony z zakresu prawa podatkowego S2A_W10 



K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności zawodowej 
wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz ma pogłębioną wiedzę 
na temat planowania drogi własnego rozwoju w instytucjach administracyjnych, 
innych instytucjach publicznych i społeczno-politycznych, a także w formie 
indywidualnej działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym prowadzenia usług 
doradczych w zakresie prawa podatkowego 

S2A_W11 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w 
kontekście problematyki podatkowej 

S2A_U01 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego 
analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki prawa 
podatkowego 

S2A_U02 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw podatkowych i przebieg 
postępowania w tych sprawach i na tym tle formułować własne poglądy oraz 
formułować uzasadnione postulaty de lege ferenda 

S2A_U03 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw podatkowych z wykorzystaniem 
procedury podatkowej oraz procedur szczególnych 

S2A_U04 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw 
podatkowych i potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć 

S2A_U05 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się 
w pracy zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania 

S2A_U06 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje 
właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie 

S2A_U07 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego 
oddziaływania instytucji podatkowych 

S2A_U08 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych 
w języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i postanowienia, pisma 
procesowe w sprawach sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów prawa 
miejscowego oraz umów i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w języku 
obcym 

S2A_U09 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym, takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 
prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego przekazu 

S2A_U10 

K_U11 doskonali umiejętności językowe w zakresie nauk prawno-podatkowych S2A_U11 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny 

własnych kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań 

S2A_K01 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 
a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą zespołów ludzkich pełniąc np. 

funkcję organu monokratycznego w administracji podatkowej funkcję 
przewodniczącego organu kolegialnego, funkcję kierującego komórką 
organizacyjną urzędu lub biura, funkcje kierownika zespołu w podmiocie 
zajmującym się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych posiadający kompetencje 
do samodzielnego rozstrzygania spraw w instytucjach administracyjnych, 
innych instytucjach publicznych oraz społeczno-politycznych i 
gospodarczych, 

c) jako podmiot prowadzący samodzielną działalność w zakresie usług 
doradztwa podatkowego, 

 
jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami w zakresie administracji podatkowej 

S2A_K02 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, właściwie przygotowuje się do 
pracy, odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu z 
innymi, a także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą innych osób 

S2A_K03 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z S2A_K04 



wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 
zawodowej 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne lub gospodarcze uwzględniając ich 
aspekty podatkowo-prawne oraz skutki społeczne 

S2A_K05 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o 
wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę 
zawodową (samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 
stopnia) 

S2A_K06 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do 
podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych 

S2A_K07 

 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym;  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 39  Senatu UMK 
z dnia 25 marca 2014 r.  

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: 
 

turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego 
stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki przyrodnicze; nauki społeczne; nauki medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej 
Efekty kształcenia zostały przyporządkowane do obszaru nauk przyrodniczych (P) - 50%, jako obszaru dominującego oraz nauk 
społecznych (S) - 30% oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (M) - 20%;  zgodnie z 
Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U 
Nr 253, Poz. 1520). 
Uzasadnienie: Studia turystyka i rekreacja obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk 
przyrodniczych (obszar dominujący), społecznych oraz szeroko pojętej kultury fizycznej niezbędne w zrozumieniu zagadnień 
z zakresu turystyki, rekreacji i sportu w systemie interakcji między środowiskiem przyrodniczym a aktywnością turystyczną i 
rekreacyjno-sportową człowieka. Studia zapewniają  wiedzę o czynnikach środowiskowych, ekonomicznych, kulturowych, 
psychologiczno-społecznych wpływających na turystykę, sport i rekreację. Znajomość walorów przyrodniczych, kulturowych 
Polski i świata oraz podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych zarządzania ruchem turystycznym i rekreacją 
pozwolą absolwentom tego kierunku samodzielnie planować i realizować przedsięwzięcia w zakresie turystyki, animacji i 
organizacji czasu wolnego w warunkach gospodarki rynkowej oraz wspierania aktywności sportowo-rekreacyjnej i działań w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
kierunku  turystyka i rekreacja 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  
nauki przyrodnicze (P), 

nauki społeczne (S), 
nauki medyczne i nauki 
o zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej (M) 

 
WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii 
turystyki i sportu, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i 
znaczenia turystyki i sportu w systemie nauk i ich powiązania z innymi 
dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk przyrodniczych, społecznych oraz obszaru 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

P1A_W01 
P1A_W04 
P1A_W05 
P1A_W08 
S1A_W01 
S1A_W04 
S1A_W06 
S1A_W08 
S1A_W09 
M1A_W01 
M1A_W02 
M1A_W03 
M1A_W04 
M1A_W10 

K_W02 posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w tym znajomość budowy i funkcji 
organizmu człowieka 

S1A_W05 
M1A_W01 
M1A_W02 
M1A_W04 
M1A_W07 



K_W03 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności społecznej 

S1A_W04 
S1A_W05 

K_W04 ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych oraz metod statystycznych 
pozwalającą zrozumieć, opisać i interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce 
turystycznej oraz sporcie 

P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 
S1A_W06 

K_W05 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, ekologiczne, fizyczno-
geograficzne i społeczno-ekonomiczne, kształtujące i organizujące przestrzeń 
turystyczną (w tym walory przyrodnicze i antropogeniczne) 

P1A_W01 
P1A_W02 
P1A_W03 
P1A_W08 
S1A_W08 

K_W06 posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony przyrody i zasady zrównoważonego 
rozwoju i zachowania bioróżnorodności 

P1A_W01 
P1A_W03 
P1A_W08 
S1A_W08 

K_W07 posiada podstawową wiedzę na temat historii, kultury, architektury, sztuki, 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia dla 
turystyki i aktywnego wypoczynku 

P1A_W01 
P1A_W04 
P1A_W05 
P1A_W08 
S1A_W02 

K_W08 wie jak wykorzystywać potencjał, walory przyrodnicze i antropogeniczne na 
potrzeby tworzenia przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem turystycznym 
i rekreacyjnym przestrzeni geograficznej 

P1A_W02 
P1A_W04 
P1A_W05 
S1A_W11 

K_W09 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 

S1A_W06 
S1A_W09 

K_W10 zna zasady i metody organizowania i obsługi ruchu turystycznego i rekreacji S1A_W07 
S1A_W09 
S1A_W11 
P1A_W11 

K_W11 zna metody, narzędzia i techniki i przetwarzania danych w turystyce oraz rekreacji P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 
S1A_W06 

K_W12 ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania w turystyce i 
sporcie oraz funkcjonowania przedsiębiorstw sektora usług turystycznych i 
rekreacyjnych 

P1A_W04 
P1A_W08 
P1A_W10 
P1A_W11 
S1A_W06 
S1A_W07 
S1A_W11 

K_W13 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym  teorie zabaw  i gier 
ruchowych, ich znaczenie w turystyce i rekreacji oraz w procesie społecznego, 
psychicznego i fizycznego rozwoju człowieka 

M1A_W05 
M1A_W06 
M1A_W07 
M1A_W09 
M1A_W10 

K_W14 posiada podstawową wiedzę na temat aspektów prawa z zakresu turystyki i sportu, 
ochrony własności intelektualnej, ochrony konsumenta na rynku usług 
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych 

P1A_W10 
P1A_W11 
S1A_W07 
S1A_W10 

K_W15 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i 
działalności gospodarczej związanej z turystyką i sportem 

P1A_W10 
P1A_W11 
S1A_W11 

K_W16 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w branży 
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

P1A_W09 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i 
sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U04 



S1A_U03 
M1A_U06 

K_U02 wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych 
pochodzących z różnych źródeł, a wyniki badań prezentuje w formie prezentacji 
multimedialnych 

P1A_U03 
P1A_U07 
S1A_U02 
S1A_U10 

K_U03 umie identyfikować i opisywać problemy w turystyce, rekreacji i sportu z 
wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz metod statystycznych 

P1A_U02 
P1A_U03 
P1A_U05 
P1A_U06 
P1A_U07 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U07 
S1A_U08 
M1A_U03 

K_U04 potrafi przeprowadzić pod kierunkiem opiekuna proste badania zjawisk związanych 
z ruchem turystycznym, sportem i rekreacją 

P1A_U04 
P1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 
M1A_U08 

K_U05 potrafi pozyskiwać dane oraz zastosować podstawową wiedzę teoretyczną do 
analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 
prawnych, gospodarczych) w zakresie turystyki, sportu i rekreacji ruchowej 

P1A_U04 
P1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U02 
M1A_U06 
M1A_U08 
M1A_U09 

K_U06 umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i 
rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U04 
P1A_U05 
P1A_U07 
S1A_U03 
S1A_U08 

K_U07 posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, 
gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki, rekreacji i 
sportu 

P1A_U05 
P1A_U07 
S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
M1A_U04 

K_U08 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form 
aktywności fizycznej (rekreacyjnych, 
zdrowotnych, sportowych i estetycznych) uwzględniając elementy środowiska 
przyrodniczego, uwarunkowania zdrowotne, poznawcze, dydaktyczne oraz 
wychowawcze 

P1A_U07 
P1A_U09 
P1A_U11 
S1A_U02 
S1A_U05 
S1A_U07 
M1A_U05 
M1A_U10 
M1A_U11 

K_U09 potrafi projektować i realizować działania oraz rozwiązywać problemy z zakresu 
turystyki, sportu i rekreacji 

P1A_U01 
P1A_U04 
P1A_U07 
S1A_U07 
S1A_U08 
M1A_U03 
M1A_U04 



M1A_U10 
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji 
oraz strategiami działań praktycznych w odniesieniu do klienta oraz grupy 
społecznej 

S1A_U07 
S1A_U08 
M1A_U03 
M1A_U04 
M1A_U10 

K_U11 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu turystyki, rekreacji i 
sportu w języku polskim, oraz ich prezentacji w formie multimedialnej podczas 
wystąpień publicznych 

P1A_U04 
P1A_U07 
P1A_U09 
P1A_U10 
S1A_U09 
S1A_U10 

K_U12 potrafi interpretować i posługiwać się mapami, planami i innymi źródłami 
informacji z zakresu orientacji w terenie 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U06 

K_U13 doskonali umiejętności zawodowe w sposób ukierunkowany, m.in. w zakresie 
zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, obsługi ruchu turystycznego i 
organizacji przestrzeni turystycznej, zarządzania obiektami i przedsiębiorstwami 
turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, animacji czasu wolnego 

P1A_U09 
P1A_U11 
S1A_U10 

K_U14 posiada sprawność fizyczną w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji 
ruchowej 

M1A_U01 

K_U15 posiada umiejętności językowe w zakresie słownictwa odnoszącego się do turystyki, 
rekreacji i sportu (zwłaszcza obsługi ruchu turystycznego) w języku obcym, zgodne 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P1A_U02 
P1A_U12 
S1A_U11 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego 
uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu 
turystyki, rekreacji i sportu 

P1A_K01 
P1A_K05 
P1A_K07 
S1A_K01 
S1A_K03 
M1A_K01 
M1A_K02 

K_K02 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe, współdziałając i pracując 
w grupie, pełniąc w niej różne funkcje  (np. przewodnika, pilota, organizatora 
turystycznego, hotelarza, animatora czasu wolnego i  sportu) 

P1A_K03 
P1A_K04 
P1A_K05 
P1A_K06 
P1A_K07 
P1A_K08 
S1A_K02 
S1A_K04 
M1A_K04 
M1A_K05 

K_K03 ma świadomość znaczenia wpływu turystyki, sportu i rekreacji na środowisko 
przyrodnicze, na rozwój jednostki oraz grup społecznych rozumiejąc rolę 
wypoczynku i odnowy biologicznej, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki w 
profilaktyce zdrowotnej 

P1A_K04 
S1A_K04 
M1A_K05 
M1A_K06 

K_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania, wykazuje przy tym krytycyzm i empatię 

P1A_K03 
P1A_K05 
S1A_K03 
S1A_K04 
M1A_K05 

K_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P1A_K08 
S1A_K07 

K_K06 wykazuje szacunek wobec odmiennych kultur i różnych środowisk społecznych P1A_K04 
S1A_K04 
M1A_K03 

 



K_K07 poprzez świadomość pozytywnej roli aktywności ruchowej w życiu człowieka dba o 
poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla 
działalności zawodowej 

P1A_K03 
P1A_K05 
S1A_K03 
M1A_K05 
M1A_K09 

K_K08 stosuje zasady bezpieczeństwa w pracy własnej i innych wykazując 
odpowiedzialność zwłaszcza w stanach zagrożenia 

P1A_K04 
P1A_K05 
S1A_K05 
M1A_K07 

K_K09 ma świadomość znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie prawa w szczególności w zakresie ochrony własności 
intelektualnej oraz konsumenta na rynku usług turystycznych, sportowych i 
rekreacyjnych 

P1A_K04 
S1A_K04 

 

 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: P - obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym; S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym;     
    M - obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym i naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze fizycznej.  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 39 Senatu UMK z dnia 25 marca 2014 r.  

Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,  

do których odnoszą się efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 
 

Wydział prowadzący 
kierunek studiów 

Kierunek studiów Poziom 
kształcenia 

Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina nauki Dyscyplina wiodąca 

 
Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska 

biologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
biotechnologia  studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
ochrona środowiska studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 
ochrona środowiska studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 
nauczanie przyrody studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 

nauki o Ziemi  geografia 
nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka 

nauki chemiczne chemia 
nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo 

 
Wydział Nauk o Ziemi 

geografia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi  geografia geografia 
geografia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geoinformacja 
środowiskowa 

studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geologia 

nauki techniczne nauki techniczne geodezja i kartografia geodezja i kartografia 
informatyka 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
studia miejskie studia I stopnia  nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 

geologia 
nauki biologiczne 
 

ekologia ekologia 
ochrona środowiska ochrona środowiska 

nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 
 nauki prawne nauki o administracji nauki o administracji 

 prawo prawo 
nauki techniczne nauki techniczne architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka 



nauczanie przyrody studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
nauki o Ziemi  geografia 

nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka 
nauki chemiczne chemia 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo 
turystyka i rekreacja studia I stopnia  nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
nauki medyczne, i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o kulturze fizycznej - 
nauki o zdrowiu - 

 
Wydział Chemii 

chemia studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia studia II stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia kosmetyczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
materiały współczesnych 
technologii  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

chemia żywności  studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia i technologia 
żywności 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
technologia chemiczna 

 
 

Wydział Filologiczny 

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

filologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
wiedza o kulturze 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 



śródziemnomorskiej 
filologia klasyczna i 
studia śródziemnomorskie 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
kulturoznawstwo 
językoznawstwo 

filologia polska studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

filologia polska studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

komparatystyka literacko-
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
kulturoznawstwo 

kulturoznawstwo  studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo  kulturoznawstwo 

kulturoznawstwo studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo 

 
 

Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 

astronomia studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
astronomia studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
automatyka i robotyka studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne automatyka i robotyka automatyka i robotyka 
fizyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
informatyka stosowana studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
informatyka stosowana studia II stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
materiały współczesnych 
technologii 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

filozofia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
filozofia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
kognitywistyka studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 

nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka 

matematyka 
nauki fizyczne 
 

biofizyka 

nauki przyrodnicze  nauki biologiczne 
 

biologia 

nauki medyczne i  nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 



Wydział Humanistyczny kognitywistyka studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 
nauki społeczne nauki społeczne psychologia 

nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka 
informatyka 

nauki fizyczne biofizyka 
nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia 
nauki medyczne i  nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

polityka społeczna studia I stopnia nauki społeczne 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 

religioznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia religioznawstwo 
filozofia 
historia 
historia sztuki 
językoznawstwo 
religioznawstwo 

nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
socjologia 
 

nauki prawne prawo kanoniczne 

socjologia studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne 
 

socjologia socjologia 

socjologia studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pedagogika studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 



 
 
 

Wydział Nauk 
Pedagogicznych 

filozofia 
pedagogika specjalna 
 
 
 
 

studia I stopnia 
 
 
 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
 
 
 
 

psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika specjalna 
 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
 psychologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
pedagogika sportu i 
rekreacji ruchowej 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika  
psychologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki o zarządzaniu  
finanse 

nauki prawne prawo 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

praca socjalna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

 
 

Wydział Matematyki i 
Informatyki 

informatyka studia I stopnia 
(lic.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia I stopnia 
(inż.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
matematyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
matematyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe)  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

 
 
 
 

ekonomia studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
nauki o zarządzaniu 
finanse 

ekonomia studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 



Wydział Nauk 
Ekonomicznych i 

Zarządzania 

    nauki o zarządzaniu  
finanse 

finanse i rachunkowość  studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne finanse finanse 
ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
finanse i rachunkowość studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne finanse finanse 

ekonomia 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne prawo 
matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe) 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

studia menedżersko-
finansowe 

studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
ekonomia 
finanse 

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

zarządzanie 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk 
Historycznych 

 
 
 
 
 
 

archeologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 
archeologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 
archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją  

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

historia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia sztuki studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki 
historia sztuki studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki  
etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

Studia Bałtyckie studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 



 
 
 
 
 
 

wojskoznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
zarządzanie informacją i 
bibliologia 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne  nauki techniczne informatyka 

zarządzanie informacją i 
bibliologia 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne nauki techniczne nauki techniczne 

 
 

Wydział Politologii i 
Studiów 

Międzynarodowych 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie  nauki o bezpieczeństwie 
nauki prawne prawo 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 

politologia studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
politologia studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 

nauki o polityce 
nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

stosunki międzynarodowe studia I stopnia nauki społeczne 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 
nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
stosunki międzynarodowe studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce  nauki o polityce 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne  prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
studia wschodnie studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne 
 

kulturoznawstwo 



 

 
Wydział Prawa i 

Administracji 

administracja studia I stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
administracja studia II stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
europeistyka studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne  nauki o polityce prawo 

nauki prawne prawo 
europeistyka studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce prawo 

nauki prawne prawo 
polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce 

publicznej nauki o polityce  
nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

prawo studia jednolite 
magisterskie 

nauki społeczne nauki prawne prawo prawo 

doradztwo podatkowe studia II stopnia nauki społeczne nauki prawne prawo prawo 
nauki ekonomiczne finanse 

 
 

 
Wydział Sztuk 

Pięknych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 

studia I stopnia sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki  

nauki społeczne nauki społeczne 
 

pedagogika 
psychologia 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 
 

studia II stopnia 
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 

grafika studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia  
historia sztuki 

konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 
 
 
 
 

studia jednolite 
magisterskie 
 
 
 
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 
 
 
 
 

konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  nauki przyrodnicze nauki biologiczne mikrobiologia  
 nauki ścisłe nauki chemiczne chemia 

krytyka artystyczna studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 

nauki  społeczne nauki  społeczne pedagogika 
psychologia 

nauki prawne prawo 
malarstwo studia jednolite 

magisterskie 
sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

ochrona dóbr kultury studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki  

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki  

 ochrona dóbr kultury studia II stopnia nauki humanistyczne 
 

nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
 
konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 

rzeźba studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

Wydział Teologiczny nauki o rodzinie studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 
nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki prawne prawo kanoniczne 
 



 

nauki o rodzinie studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 
nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki prawne  prawo kanoniczne 
teologia studia jednolite 

magisterskie 
nauki humanistyczne nauki teologiczne - - 
nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 

psychologia 
nauki prawne  prawo kanoniczne 

 
Wydział Lekarski 

biotechnologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 

kierunek lekarski studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne medycyna medycyna 

 

inżynieria biomedyczna  studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne medycyna medycyna 
stomatologia 

nauki techniczne nauki techniczne biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna 

biocybernetyka i 
inżynieria 
biomedyczna inżynieria materiałowa  

automatyka i robotyka  
informatyka 

optyka okularowa z 
elementami optometrii 

studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna medycyna 
medycyna 

 
Wydział Farmaceutyczny 

analityka medyczna  studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna biologia medyczna 

farmacja studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki farmaceutyczne - - 

kosmetologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o zdrowiu  - - 



kosmetologia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 
 
 

nauki o zdrowiu - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiofonologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o zarządzaniu 
elektroradiologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

dietetyka studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

dietetyka studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

fizjoterapia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu 
 

- 

nauki o kulturze fizycznej 
 

- 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fizjoterapia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

pielęgniarstwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

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

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

ratownictwo medyczne studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

zdrowie publiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studia I stopnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medycyna 
nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne 
 
 
 
 
 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 nauki ekonomiczne ekonomia  
 
 

finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdrowie publiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studia II stopnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medycyna 
nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 39 Senatu UMK 
z dnia 25 marca 2014 r.  

 

Wykaz skrótów literowych dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w UMK 

Nazwa kierunku  Skrót literowy 

administracja ADM 
analityka medyczna ANMED 
archeologia ARCH 
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  ARCHZD 
astronomia ASTR 
audiofonologia AUF 
automatyka i robotyka  ATM-RBT 
bezpieczeństwo wewnętrzne   BW 
biologia BIOL 
biotechnologia  BTECH 
chemia CHEM 
chemia kosmetyczna CHEMKOS 
chemia i technologia żywności CHEMTZ 
chemia żywności  CHEMZ 
dietetyka DIET 
doradztwo podatkowe   DORPOD 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  DIKS 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych EDART 
ekonomia EKO 
elektroradiologia ERD 
etnologia – antropologia kulturowa  ETNANK 
europeistyka  EUR 
farmacja FARM 
filologia polska FLP 
filologia FL 
filologia, specjalność filologia klasyczna FLK 
filologia, specjalność wiedza o kulturze 
śródziemnomorskiej 

FLWOKS 

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie FLKSS 
filozofia FIL 
finanse i rachunkowość  FIR 
fizjoterapia FZJTER 
fizyka FIZ 
fizyka techniczna FIZT 
geografia  GEOG 
geoinformacja środowiskowa GIS 
grafika GRAF 
historia  HIST 
historia sztuki HSZT 
informatyka (lic.) INF 
informatyka (inż.) INFINZ 



informatyka stosowana INFSTOS 
kierunek lekarski LEK 
krytyka artystyczna KA 
kognitywistyka KOGN 
komparatystyka literacko-kulturowa KLK 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki KONS 
kosmetologia  KOSM 
kulturoznawstwo KULT 
malarstwo MAL 
matematyka MAT 
matematyka i ekonomia - studia międzyobszarowe MiE 
materiały współczesnych technologii  MWT 
nauczanie przyrody NPR 
nauki o rodzinie NOR 
ochrona dóbr kultury ODK 
ochrona środowiska  OCHRSR 
optyka okularowa z elementami optometrii OPO 
pedagogika PED 
pedagogika specjalna PEDSPEC 
pielęgniarstwo  PIELGN 
politologia POL 
polityka publiczna POLPUBL 
polityka społeczna  POLSPOL 
położnictwo PLZN 
praca socjalna PRCSOC 
prawo PRAWO 
ratownictwo medyczne  RATMED 
religioznawstwo  REL 
rzeźba RZEZBA 
socjologia SOC 
stosunki międzynarodowe SM 
Studia Bałtyckie STB 
studia menedżersko-finansowe STMF 
studia miejskie STM 
studia wschodnie STWSCH 
teologia TEO 
turystyka i rekreacja TiR 
wojskoznawstwo WSK 
zarządzanie  ZARZ 
zarządzanie informacją i bibliologia ZIB 
zdrowie publiczne ZDRPUBL 
 
 
 
 

 


