
  

 UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
        W TORUNIU 

UCHWAŁA Nr 62 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 15 kwietnia 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 a kademickim 2014/2015 

 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 

 
u c h w a l a   się, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Chemii  

1) zapis dotyczący czasu trwania studiów na kierunku chemia i technologia żywności, 
studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie otrzymuje brzmienie:  
„czas trwania studiów 3,5 roku”, 

2) zasady kwalifikacji na kierunki chemia kosmetyczna i chemia żywności - studia 
niestacjonarne pierwszego stopnia otrzymują brzmienie: 

„Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.” 
 
3) w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu   

wprowadza się kierunki: 
 

 
FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne anglojęzyczne 

 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

stacjonarne 
ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na 
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie 
obowiązującymi  
w kraju pochodzenia kandydata na studia, 

2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: 
biologię, chemię lub fizykę.  

 
Zasady kwalifikacji  
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. 



  

 
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania 
fizjoterapii, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, 
komunikatywność. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego. 
 

 
PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne anglojęzyczne 

 
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 
Profil studiów 

stacjonarne 
praktyczny 

Czas trwania studiów 3 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na 
studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie 
obowiązującymi  
w kraju pochodzenia kandydata na studia, 

2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: 
biologię, chemię lub fizykę.  

 
Zasady kwalifikacji  
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania 
pielęgniarstwa, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności 
interpersonalne, komunikatywność. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 
 
                                                                                                  
 
                                                                                                 Przewodniczący Senatu  
 
 

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


