
Załącznik nr 3 

do zarządzenia Nr 111 Rektora UMK  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

 

Studia stacjonarne 

 

Kierunki: audiofonologia, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa 

 

1) Informacje ogólne 

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

 

Kierunek  

Limit na studia stacjonarne 

jednolite 

magisterskie 
I stopnia II stopnia 

audiofonologia - 10 - 

dietetyka - 10 10 

elektroradiologia - 10 - 

fizjoterapia 10 - - 

pielęgniarstwo - 10 10 

położnictwo - 10 10 

ratownictwo medyczne - 10 - 

terapia zajęciowa - 10 - 

zdrowie publiczne - - 10 

 

2) Wymagania wstępne 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) 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, 

b) na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej jeden spośród 

czterech przedmiotów: biologię, chemię, fizykę lub matematykę.  

 

3) Zasady kwalifikacji 

a) poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej 

co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, 

b) przeliczenie punktów z przedmiotu biologia, chemia, fizyka lub matematyka.  

 

Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie 

rekrutacji. 

   



 

 

Kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne  

 

1) Informacje ogólne 

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  Poziom studiów: studia drugiego stopnia 

  

2) Wymagania wstępne 

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata 

  tego samego kierunku studiów, na którym chcą podjąć studia drugiego stopnia.   

 

3) Zasady kwalifikacji 

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Studia niestacjonarne 

 

 

Kierunki: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne  

 

1) Informacje ogólne 

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

 

Kierunek  Limit na studia niestacjonarne 

jednolite 

magisterskie 

I stopnia II stopnia 

dietetyka - 10 10 

elektroradiologia - 10 - 

fizjoterapia 10 - - 

pielęgniarstwo - - 10 

położnictwo - - 10 

ratownictwo medyczne - 10 - 

 

2) Wymagania wstępne 

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) 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, 

b) na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej jeden spośród 

czterech przedmiotów: biologię, chemię, fizykę lub matematykę.  

 

 



 

 

3)  Zasady kwalifikacji 

a) poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości 

językowej co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, 

b) przeliczenie punktów z przedmiotu biologia, chemia, fizyka  

lub matematyka.  

 

Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony  

w procesie rekrutacji. 

 

 

Kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo 

 

1) Informacje ogólne 

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  Poziom studiów: studia drugiego stopnia  

 

2) Wymagania wstępne 

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata 

  tego samego kierunku studiów, na którym chcą podjąć studia drugiego stopnia.   

 

3) Zasady kwalifikacji 

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 


