
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 125 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 80 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych 

anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK za każdy rok studiów dla studentów 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478)  

 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

1. Za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium 

Medicum UMK, zwanych dalej „studiami anglojęzycznymi”, pobiera się: 

1) czesne (opłatę za zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów);  

2) opłaty za zajęcia dydaktyczne związane z powtarzaniem zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, uzupełnieniem różnic programowych  

oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów; 

3) opłaty dodatkowe za dokumenty związane z przebiegiem studiów. 

2. Studenci zakwalifikowani na studia anglojęzyczne, którzy wezmą udział w kursie 

przygotowawczym na studia organizowanym przez Collegium Medicum UMK wnoszą 

dodatkowo opłatę za ten kurs. 

 

§ 2 

Wysokość czesnego dla studentów studiów anglojęzycznych rozpoczynających studia od roku 

akademickiego 2021/2022 przez cały okres studiów wynosi odpowiednio za każdy semestr: 

1) na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim: 

a) za semestr zimowy – 22.750 PLN, 

b) za semestr letni – 22.750 PLN; 

2) na Wydziale Nauk o Zdrowiu: 

a) kierunku fizjoterapia: 

– za semestr zimowy – 15.250 PLN, 

– za semestr letni – 15.250 PLN, 

b)  kierunku pielęgniarstwo: 

– za semestr zimowy – 16.250 PLN, 

–  za semestr letni – 16.250 PLN; 

3)  na Wydziale Farmaceutycznym kierunku farmacja: 

a)  za semestr zimowy – 17.000 PLN, 

b)  za semestr letni – 17.000 PLN. 
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§ 3 

Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 dla studentów studiów anglojęzycznych 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 wynosi przez cały okres studiów 

każdorazowo 50 PLN za 1 godzinę zajęć. 

 

§ 4 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 dla studentów studiów anglojęzycznych 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022, określona przepisami 

właściwymi, wynosi odpowiednio:  

1)  za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim – 20 PLN; 

2)  za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim – 20 PLN; 

3)  za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 PLN; 

4) za wydanie duplikatu: 

a) dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim – 20 PLN, 

b) suplementu do dyplomu w języku angielskim – 20 PLN, 

c) legitymacji studenckiej – pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie 

oryginału. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się przed wydaniem danego dokumentu  

lub jego duplikatu. 

 

§ 5 

Wysokość opłaty za kurs przygotowawczy na studia organizowany przez Collegium Medicum 

UMK, o którym mowa w § 1 ust. 2 wynosi 2.000 PLN.  

 

§ 6 

Sekretariat Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK jest 

zobowiązany do: 

1)  informowania zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum o liczbie uczestników kursu 

przygotowawczego, nie później niż do 15 września poprzedzającego dany rok 

akademicki;  

2)  przekazywania zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum na bieżąco listy studentów 

(dane w rozbiciu na poszczególne wydziały, kierunki i lata studiów). 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio pozostałe 

przepisy obowiązujące na Uniwersytecie. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2021 r. 

 

 

                                                                                                  R E K T O R  

 

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Andrzej Sokala 


