BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2022; poz. 102
UCHWAŁA Nr 18
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr 43 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 70 ust. 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)
u c h w a l a się, co następuje:
§1
W uchwale Nr 43 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 242), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały – Wydział Chemii w części II dodaje się ust. 6:

„6. Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Chemii
drugiego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
1. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku chemia;
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku: chemia
i technologia żywności, chemia żywności, chemia i analiza żywności,
technologia żywności i żywienia człowieka, materiały współczesnych
technologii, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, farmacja,

inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna,
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska lub inne pokrewne.
2. Konieczne jest udokumentowanie znajomości języka angielskiego w stopniu
odpowiadającym poziomowi co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Rady Europy.
3) Zasady kwalifikacji
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.”;
2) załącznik nr 2 do uchwały – Wydział Farmaceutyczny otrzymuje brzmienie:

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE
1. Analityka medyczna
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania

Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
stacjonarne
praktyczny
5 lat

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
1.

Wymagany przedmiot (W1)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka
i astronomia albo matematyka

Poziom przedmiotu
rozszerzony
p = 1,0
podstawowy
p = 0,6

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pW1,
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki
p –przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla
poziomu podstawowego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik
daje najwyższą wartość.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z wymaganego przedmiotu.
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b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE)
Lp.

Wymagany przedmiot

1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo
matematyka

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wynikiem uzyskanym z egzaminu maturalnego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.
c) „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą jednego ze
wskazanych przedmiotów:
Lp.

Wymagany przedmiot

1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo
matematyka

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.
2. Farmacja
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania

Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
stacjonarne
ogólnoakademicki
5,5 roku

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
1.
2.
Lp.
1.
2.

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1
(jeden z wymienionych)
Biologia
Chemia

Poziom przedmiotu

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2
(jeden z wymienionych)
Biologia
Chemia

Przelicznik dla poziomu
przedmiotu
rozszerzony, p =1,0
rozszerzony, p =1,0
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rozszerzony
rozszerzony

3.
4.
5.

Matematyka
Fizyka albo fizyka i astronomia
Matematyka

rozszerzony, p =1,0
rozszerzony, p =1,0
podstawowy, p=0,6

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot
dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = W1 + p∙W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii lub chemii)
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego,
p – przelicznik dla poziomu przedmiotu.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni
przelicznik daje najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):
Lp.
1.
2.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1
(jeden z wymienionych)
Biologia
Chemia

Poziom przedmiotu

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2
(jeden z wymienionych)
Biologia
Chemia
Matematyka
Fizyka albo fizyka i astronomia
Matematyka

Przelicznik dla poziomu
przedmiotu
rozszerzony, p = 1,0
rozszerzony, p = 1,0
rozszerzony, p = 1,0
rozszerzony, p = 1,0
podstawowy, p = 0,6

rozszerzony
rozszerzony

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot
dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z
dwóch przedmiotów:
W = W1 + p∙W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii albo chemii)
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
wybranego przedmiotu dodatkowego.
P – przelicznik dla poziomu przedmiotu
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W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni
przelicznik daje najwyższą wartość.
c) „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą z dwóch
wskazanych przedmiotów (obowiązkowego i dodatkowego):
Lp.
1.
2.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1
(jeden z wymienionych)
Biologia
Chemia
Wymagany przedmiot dodatkowy - W2 (jeden z
wymienionych)
Biologia
Chemia
Matematyka
Fizyka albo fizyka i astronomia

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot
dodatkowy.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z dwóch
wskazanych przedmiotów:
W = W1 + W2
3. Farmacja – studia prowadzone w języku angielskim
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów Profil
studiów
Czas trwania studiów

Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
stacjonarne
ogólnoakademicki
5,5 roku

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważny dokument
uprawniający do rekrutacji na studia w dowolnym rodzaju instytucji
szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
pochodzenia kandydata,
• dwa z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły średniej: biologia, chemia lub fizyka.
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4) Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Należy uzyskać co
najmniej 60 punktów.
4. Kosmetologia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
praktyczny
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagany przedmiot (W1)
1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
astronomia albo matematyka

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
rozszerzony, p = 1,0
podstawowy, p = 0,6

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pW1,
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki
p –przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla
poziomu podstawowego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik
daje najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):
Lp. Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
1.
astronomia

Przelicznik dla poziomu egzaminu
rozszerzony
p = 1,0
podstawowy
p = 0,6

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pW1,
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gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii,
p – przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla
poziomu podstawowego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik
daje najwyższą wartość.

II. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
1. Kosmetologia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Farmaceutyczny
Collegium Medicum w Bydgoszczy
drugiego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku
kosmetologia oraz kierunku zdrowie publiczne specjalność kosmetologia lub innego kierunku
program, którego w co najmniej 60% jest zgodny z programem nauczania kierunku
kosmetologia studia I stopnia.
Ocena zgodności programów kształcenia jest dokonywania przez Dziekana Wydziału
Farmaceutycznego lub Komisję Programową Wydziału Farmaceutycznego.

3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu
dyplomów.
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
Punkty za ocenę
40
55
70
85
100

Ocena
dostateczny (3)
dostateczny + (3+)
dobry (4)
dobry + (4+)
bardzo dobry (5)
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Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość
punktową 100.
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na
podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.
3) w załączniku nr 3 do uchwały – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych w części II uchyla
się ust. 8 (Studia nad nauką i technologią);
4) w załączniku nr 9 do uchwały – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w części
II dodaje się ust. 8:

„8. Finanse i rachunkowość – studia prowadzone w języku
angielskim
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
drugiego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku zarządzanie
(zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i
bankowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka,
komunikacja i psychologia w biznesie, towaroznawstwo, zarządzanie i
inżynieria produkcji;
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.
Uwaga!
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ustala się podział ogólnego limitu miejsc dla
poszczególnych kierunków studiów wg następującej zasady:
- 50 % limitu miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach ekonomicznych
oraz pokrewnych określonych w wymaganiach wstępnych,
- 50 % limitu miejsc przeznacza się dla kandydatów, absolwentów pozostałych kierunków
3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani
są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć
suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której
ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach.
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:
W = 35 Wo-75
gdzie:
Wo :
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym
oblicza się:
Wo = 0,6 W1 + 0,2W2 +0,2W3
przelicznik
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i
0,6
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
W2 – ocena z egzaminu dyplomowego
0,2
W3 – ocena z pracy dyplomowej
0,2
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo = 0,75 W1 + 0,25W2
przelicznik
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i
0,75
zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
W2 – ocena z egzaminu dyplomowego
0,25
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą
kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen dyplomów.”;
5) załącznik nr 12 do uchwały – Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymuje brzmienie:

„I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
1. Dietetyka
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka rozszerzony
 p = 1,00
i astronomia albo matematyka albo geografia albo podstawowy
 p = 0,60
albo informatyka
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
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Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki
p  przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język
polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

2. Dietetyka
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
ogólnoakademicki
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka rozszerzony
 p = 1,00
i astronomia albo matematyka albo język
albo podstawowy
 p = 0,60
polski albo informatyka albo geografia
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
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gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka
polskiego albo informatyki albo geografii,
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język
polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

3. Fizjoterapia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
stacjonarne
ogólnoakademicki
5 lat

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
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Biologia albo fizyka albo fizyka i
astronomia albo chemia albo matematyka
albo geografia albo informatyka

rozszerzony
 p = 1,00
albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii, albo matematyki albo geografii
albo informatyki.
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i
astronomii albo chemii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka

Poziom egzaminu
rozszerzony

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

4. Fizjoterapia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
jednolite magisterskie
niestacjonarne (zaoczne)
ogólnoakademicki
5 lat

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka rozszerzony
 p = 1,00
i astronomia albo matematyka albo język
albo podstawowy
 p = 0,60
polski albo informatyka albo geografia
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
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W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka
polskiego albo informatyki albo geografii.
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język
polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

5. 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,
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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 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.

6. Pielęgniarstwo
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
praktyczny
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
astronomia albo matematyka albo geografia
albo informatyka

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
rozszerzony
 p = 1,00
albo podstawowy
 p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):
Wymagany przedmiot
Poziom egzaminu
Biologia albo chemia albo fizyka
rozszerzony
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

7. 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 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.

8. Położnictwo
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
praktyczny
3 lata
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2) Wymagania wstępne
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
rozszerzony
 p = 1,00
astronomia albo matematyka albo geografia albo
albo podstawowy
 p = 0,60
informatyka
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
wyższą wartość.
b) „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
(OKE):
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka

Poziom egzaminu
rozszerzony

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu
maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

9. Ratownictwo medyczne
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
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Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo
fizyka i astronomia albo matematyka albo
geografia albo informatyka

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
rozszerzony
 p = 1,00
albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
wyższą wartość.
a) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język
polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

10. Ratownictwo medyczne
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
ogólnoakademicki
3 lata
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2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka rozszerzony
 p = 1,00
i astronomia albo matematyka albo język
albo podstawowy
 p = 0,60
polski albo informatyka albo geografia
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka
polskiego albo informatyki albo geografii,
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język
polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

11. Elektroradiologia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata
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2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
astronomia albo matematyka albo geografia
albo informatyka

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
rozszerzony
 p = 1,00
albo podstawowy
 p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo
język polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

12. Elektroradiologia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
ogólnoakademicki
3 lata
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2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka rozszerzony
 p = 1,00
i astronomia albo matematyka albo język
albo podstawowy
 p = 0,60
polski albo informatyka albo geografia
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka
polskiego albo informatyki albo geografii,
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo
język polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

13. Audiofonologia
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata
20

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i rozszerzony
 p = 1,00
astronomia albo matematyka albo geografia
albo podstawowy
 p = 0,60
albo informatyka albo język polski
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii
albo informatyki albo języka polskiego,
p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo
język polski
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.

14. Terapia zajęciowa
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata
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2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i
astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo
język polski albo geografia albo matematyka albo
informatyka albo historia albo historia sztuki albo
historia muzyki

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
rozszerzony - p = 1,00
podstawowy - p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie
albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo
historii sztuki albo historii muzyki,
p - przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo
fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo
matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo
język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo
historia sztuki albo historia muzyki
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)
dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

Punkty za ocenę
30
50
70
90
100

Ocena (skala 2-5)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

Punkty za ocenę
40
75
100

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik
daje najwyższą wartość.
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II. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
1. Dietetyka
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
drugiego stopnia
stacjonarne
niestacjonarne (zaoczne)
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka;
b) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka,
posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących
60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach
kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka.
3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie
konkursu dyplomów
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
Punkty za ocenę
40
55
70
85
100

Ocena
dostateczny (3)
dostateczny + (3+)
dobry (4)
dobry + (4+)
bardzo dobry (5)

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość
punktową 100.
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą
kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia.

2. Pielęgniarstwo
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
drugiego stopnia
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Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

stacjonarne
niestacjonarne (zaoczne)
praktyczny
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny
kierunku pielęgniarstwo.
3) Zasady rekrutacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie
konkursu dyplomów
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
Punkty za ocenę
40
55
70
85
100

Ocena
dostateczny (3)
dostateczny + (3+)
dobry (4)
dobry + (4+)
bardzo dobry (5)

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość
punktową 100.
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą
kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia.

3. Zdrowie publiczne
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
drugiego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra
lub równoważny dowolnego kierunku.
3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie
konkursu dyplomów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
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Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
Punkty za ocenę
40
55
70
85
100

Ocena
dostateczny (3)
dostateczny + (3+)
dobry (4)
dobry + (4+)
bardzo dobry (5)

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość
punktową 100.
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą
kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim. W jej trakcie oceniana jest
motywacja do podjęcia studiów oraz wiedza z zakresu problematyki zdrowia publicznego.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.
Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych na podstawie
dyplomu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Położnictwo
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
drugiego stopnia
stacjonarne
niestacjonarne (zaoczne)
praktyczny
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny
kierunku położnictwo.
3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie
konkursu dyplomów
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
Punkty za ocenę
40
55
70
85
100

Ocena
dostateczny (3)
dostateczny + (3+)
dobry (4)
dobry + (4+)
bardzo dobry (5)
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Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość
punktową 100.
b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą
kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia.”;
6) w załączniku nr 13 do uchwały – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
w części I dodaje się ust. 4:

„4. Geografia i kształtowanie środowiska
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
pierwszego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
3 lata

2) Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp.

Przelicznik dla poziomu przedmiotu
podstawowy
rozszerzony

Wymagane przedmioty

Geografia albo matematyka albo
historia albo chemia albo fizyka
1.
albo fizyka i astronomia albo
biologia albo informatyka
Język obcy nowożytny  część
2.
pisemna

p1 = 0,30

p1 = 0,50

p2 = 0,30

p2 = 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
przedmiotu 1,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego,
p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1,
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik
daje najwyższą wartość.
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b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
1.

Wymagany przedmiot
Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo geografia albo historia albo
informatyka albo matematyka albo język obcy nowożytny

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość.
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

40
75
100

7) w załączniku nr 15 do uchwały – Wydział Sztuk Pięknych w części I ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Grafika
1. Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Sztuk Pięknych
jednolite magisterskie
stacjonarne
ogólnoakademicki
5 lat

2. Zasady kwalifikacji
a) „nowa matura” – przegląd portfolio,
 autoprezentacja,
 konkurs świadectw dojrzałości.
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Lp. Jednostka kwalifikacyjna

Liczba punktów
/poziom

Przelicznik

min. 80

pe = 0,60

0-100
podstawowy

pa = 0,10
pp = 0,15

rozszerzony

pp = 0,30

Przegląd portfolio – zestawu prac plastycznych:
powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych (w
tym do 5 szkiców) oraz 10 prac malarskich.
Rysunki: format preferowany 100x70 cm; studia z
natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5),
wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi
(np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice: dowolny
format i technika.
1.*

2.**
3.

Malarstwo: format prac min. 50x70 cm, studia martwej
natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za
pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej,
tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne.
Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace
reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w
różnych technikach, projektowanie graficzne,
fotografia, animacja, video etc.  maks. do 5 z każdej
dyscypliny.
Autoprezentacja
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo
historia albo język polski (część pisemna) albo język
obcy nowożytny (część pisemna)

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o
nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do
dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.).
Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio
prac plastycznych.
**
Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami)
stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?
2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?
4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.)
*

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = peWe + paWa + ppWp
gdzie:
We – liczba punktów uzyskanych na podstawie portfolio ocenianego jest w skali 0-100 pkt.
Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań
kwalifikacyjnych,
Wa – liczba punktów uzyskanych na podstawie autoprezentacji ocenianej w skali 0-100 pkt,
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z
przedmiotu,
pe  przelicznik dla oceny portfolio,
pa – przelicznik dla oceny autoprezentacji,
pp  przelicznik dla poziomu przedmiotu.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
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b) „stara matura”

– przegląd portfolio
 autoprezentacja
 konkurs świadectw dojrzałości

Lp. Jednostka kwalifikacyjna

Liczba punktów
/poziom

Przelicznik

min. 80

pe = 0,60

0-100

pa = 0,10

–

pp = 0,30

Przegląd portfolio – zestawu prac plastycznych:
powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych (w
tym do 5 szkiców) oraz 10 prac malarskich.
Rysunki: format preferowany 100x70 cm; studia z
natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5),
wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi
(np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice: dowolny
format i technika.
1.*

2.
3.

Malarstwo: format prac min. 50x70 cm, studia martwej
natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za
pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej,
tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne.
Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace
reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w
różnych technikach, projektowanie graficzne,
fotografia, animacja, video etc.  maks. do 5 z każdej
dyscypliny.
Autoprezentacja
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo
historia albo język polski albo język obcy nowożytny

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o
nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do
dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.)
Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio
prac plastycznych.
**
Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami)
stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?
2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?
4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.)
*

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = peWe + paWa + ppWp
gdzie:
We – liczba punktów uzyskanych na podstawie portfolio ocenianego jest w skali 0-100 pkt.
Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań
kwalifikacyjnych,
Wa – liczba punktów uzyskanych na podstawie autoprezentacji ocenianej w skali 0-100 pkt,
Wp – liczba punktów odpowiadająca ocenie egzaminu dojrzałości z przedmiotu,
pe  przelicznik dla oceny portfolio,
pa – przelicznik dla oceny autoprezentacji,
pp  przelicznik dla oceny z przedmiotu.
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W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata
przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje
najwyższą wartość.
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2)
dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)
celująca (6)

30
50
70
90
100

dostateczna (3)
dobra (4)
bardzo dobra (5)

40
75
100

8) w załączniku nr 15 do uchwały – Wydział Sztuk Pięknych w części II dodaje się ust. 3
oraz ust. 4:

„3. Architektura wnętrz
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Wydział Sztuk Pięknych
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Czas trwania studiów
2 lata
2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata kierunku architektura wnętrz
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku: architektura,
wzornictwo.
3) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom
ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie: portfolio, listu
motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Postępowanie kwalifikacyjne przebiega następująco:
1. Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej:
a) Portfolio w formie elektronicznej zawierające:
- pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską)
- prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe.
b) List motywacyjny w formie elektronicznej
Przedłożone przez kandydata dokumenty ocenia powołana na Wydziale Sztuk Pięknych Komisja
Kwalifikacyjna, której celem jest wyłonienie osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
na podstawie analizy przesłanych przez Kandydatów materiałów.
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Ponadto Kandydat powinien wykazywać umiejętności w zakresie widzenia przestrzennego,
rysunku odręcznego i technicznego, znajomość oprogramowania 3D oraz umiejętności w
zakresie stosowania zasad ergonomii i obowiązujących przepisów i norm ogólnobudowlanych.
Powinien wykazywać się umiejętnościami manualnymi, wrażliwością plastyczną i kreatywnością.
Lp. Jednostka kwalifikacyjna

Max. pkt.

Min. pkt.

1.

Portfolio

50

30

2.

List motywacyjny

50

10

Komisja ustala dla jednostki kwalifikacyjnej 1 wynik punktowy w skali 0-50.
Uzyskanie z portfolio poniżej 30 pkt. jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów.
Komisja ustala dla jednostki kwalifikacyjnej 2 wynik punktowy w skali 0-50.
Uzyskanie z listu motywacyjnego poniżej 10 pkt. jest równoznaczne z niespełnieniem
wymogów.
2. Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio
oraz odpowiada na pytania Komisji Kwalifikacyjnej z zakresu projektowania wnętrz.
Lp. Jednostka kwalifikacyjna
1.

Rozmowa kwalifikacyjna

Max. pkt.

Min. pkt.

100

60

Komisja ustala wynik punktowy w skali 0-100.
Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej poniżej 60 pkt. jest równoznaczne z niespełnieniem
wymogów przyjęcia na studia.

4. Sztuka mediów i edukacja wizualna
1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Czas trwania studiów

Wydział Sztuk Pięknych
drugiego stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki
2 lata

2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata lub równoważny kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna,
b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków o charakterze
artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz z obszaru nauk o sztuce.
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3) Zasady kwalifikacji
c) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom
ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie przeglądu prac
plastycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Lp. Jednostka kwalifikacyjna

Maks. pkt

Min. pkt

1.*

Kwalifikacja prac plastycznych - Portfolio

50

30

2.

Rozmowa kwalifikacyjna

50

26

*Kwalifikacja prac plastycznych (portfolio) – polega na przeglądzie prac plastycznych
wykonanych samodzielnie przez kandydata. Prace powinny zawierać 10 prac wykonanych
w technikach tradycyjnych (rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa), format min. 50 x 70 cm;
5 prac wykonanych przy użyciu programów graficznych (ilustracja/plakat/identyfikacja
graficzna) format dowolny (wydruki); 5 prac fotograficznych (wydruki).
Komisja ustala wynik punktowy w skali 0 -50.
Uzyskanie w wyniku kwalifikacji prac plastycznych poniżej 30 pkt. jest równoznaczne
z niespełnieniem wymogów.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zdolności plastyczne m.in. predyspozycje
rysunkowe, znajomość programów z pakietu Adobe, kompetencje w zakresie podstaw
fotografii. Kandydat powinien także posiadać umiejętność myślenia twórczego oraz
wykazywać się poprawnością w wykorzystywaniu metafory plastycznej.
Dodatkowo podczas rozmowy kwalifikacyjnej istnieje możliwość prezentacji prac video,
animacji, projektów stron internetowych poprzez wskazanie linku do stron internetowych.
Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Komisja ustala wynik punktowy w skali 0 -50.
Uzyskanie w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej poniżej 26 pkt. jest równoznaczne
z niespełnieniem wymogów.
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą poszczególnych jednostek
kwalifikacyjnych i podawany jest w skali do 100 pkt.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor
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