Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 49 Rektora UMK
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu
1. Fizjoterapia – studia prowadzone w języku angielskim
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
stacjonarne
ogólnoakademicki
5 lat

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 ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów:
biologię, chemię lub fizykę.
3) Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca:
–
–
–
–

znajomość języka angielskiego kandydata na studia (max. 25 pkt),
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych (max. 25 pkt),
predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia (max. 25 pkt),
wyniki na ww. dokumencie z jednego spośród trzech przedmiotów: biologii, chemii
lub fizyki oraz świadectwa i dyplomy kształcenia uzupełniającego i wyższego (max. 25 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 65 punktów z egzaminu wstępnego.
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2. Pielęgniarstwo – studia prowadzone w języku angielskim
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
praktyczny
3 lata

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 ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów:
biologię, chemię lub fizykę.
3) Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca:
– znajomość języka angielskiego kandydata na studia (max. 25 pkt),
– wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych (max. 25 pkt),
– predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (max. 25 pkt),
– wyniki na ww. dokumencie z jednego spośród trzech przedmiotów: biologii, chemii
lub fizyki oraz świadectwa i dyplomy kształcenia uzupełniającego i wyższego (max. 25 pkt).
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 65 punktów z egzaminu wstępnego.
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