BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2022; poz. 103
UCHWAŁA Nr 19
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr 44 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców 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 44 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 243),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały – Wydział Chemii w części IV dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Kierunek: 2. Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications (s2)
1) 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.
2) Zasady kwalifikacji
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.”;
2) załącznik nr 2 do uchwały – Wydział Farmaceutyczny w części III otrzymuje brzmienie:
„Kierunek:
farmacja

1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca: Wydział Farmaceutyczny
Poziom studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 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 uzyskania świadectwa
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. 50 pkt),
 predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku farmacja (max.
25 pkt),
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu
wstępnego.”
3) w załączniku nr 3 do uchwały – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych w części II uchyla
się ust. 5 – Studia nad nauką i technologią;
4) załącznik nr 6 do uchwały – Wydział Lekarski w części III otrzymuje brzmienie:
„Kierunek:

lekarski

1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca: Wydział Lekarski
Poziom studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
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 uzyskania świadectwa,
b) na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty
 biologię,
 chemię lub fizykę
3) Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego składającego się
z dwóch etapów:
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1) pierwszy etap - test pisemny w języku angielskim*
2) drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim**
* Test pisemny w języku angielskim ze znajomości i umiejętności posługiwania
się specjalistycznym słownictwem z zakresu biologii, chemii i fizyki.
Test oceniany jest na punkty w skali od 0 do 50.
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu postepowania
kwalifikacyjnego jest uzyskanie minimum 25 punktów z testu pisemnego.
** 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),
 motywację i predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku
lekarskim (max. 25 pkt),
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 75.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W=

𝑤1
2

+ W2

gdzie:
W1  liczba punktów z testu,
W2  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 70 punktów w ramach
wyniku z postepowania kwalifikacyjnego.”
5) w załączniku nr 9 do uchwały – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w części
VI dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Kierunek:

3. Finance and Accounting (s2)

1) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjata,
inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku studiów.
2) Zasady kwalifikacji
 Konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów,
 List motywacyjny,
 Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje komunikacyjne w języku
angielskim”;
6) załącznik nr 12 do uchwały – Wydział Nauk o Zdrowiu w części V otrzymuje brzmienie:
„Kierunek:

pielęgniarstwo

1) Informacje ogólne
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Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 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 uzyskania świadectwa,
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. 50 pkt),
 predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo
(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.”
7) załącznik nr 12 do uchwały – Wydział Nauk o Zdrowiu w części VI otrzymuje brzmienie:
„Kierunek:

fizjoterapia

1) Informacje ogólne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
2) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 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 uzyskania świadectwa,
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. 50 pkt),
 predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia
(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.”

4

8) w załączniku nr 13 do uchwały – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
w części I dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Kierunek:

4. Geografia i kształtowanie środowiska (s1)

1) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 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 uzyskania świadectwa. Kandydaci powinni się legitymować certyfikatem
znajomości języka polskiego na poziomie B2.
2) Zasady kwalifikacji
Konkurs świadectw dojrzałości.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest jeden najkorzystniejszy dla
kandydata przedmiot (spośród wskazanych w tabeli) tzn. przedmiot, z którego otrzymał
najwyższą wartość.
Wymagany przedmiot
Geografia, biologia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, historia,
wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny
Wydział zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której
sprawdzone zostaną kompetencje komunikacyjne w języku polskim.”;
9) w załączniku nr 15 do uchwały – Wydział Sztuk Pięknych w części I ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„Kierunek:

1. Architektura wnętrz (s1)

1) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 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 uzyskania świadectwa.
2) Zasady kwalifikacji
Kandydat dołącza w systemie IRK:
a) Portfolio w formie elektronicznej,
b) List motywacyjny w formie elektronicznej.
Portfolio:
Prace należy przesłać w jednym pliku pdf zatytułowanym „Nazwisko_Imię_portfolio”
(można np. przygotować prezentację w PowerPoint i wyeksportować ją do pliku pdf).
Poszczególne prace w pliku pdf muszą być ponumerowane i opisane: tytuł, technika,
format, rok powstania.
Należy przesłać następujące prace:
 2 kompozycje malarskie – format, tematyka i technika dowolna. Należy zwrócić
uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz
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zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor. Należy przesłać po jednym
zdjęciu każdej z prac.
 4 prace rysunkowe – w tym przynajmniej jedna przedstawiająca człowieka format i technika dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego
odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci (może to być szkic). Nie należy
jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu
artystycznego. Należy przesłać po jednym zdjęciu każdej z prac.
 1 kompozycja przestrzenna – wykonaj z papieru lub tektury formę przestrzenną,
będącą odpowiedzią na jedno z podanych haseł: – przegroda – rozproszenie –
dystans - kierunek – upadek Kompozycję należy wykonać z materiału w jednym
kolorze, suma ogólnych wymiarów pracy nie powinna być mniejsza niż 60 cm
(np. 20cm x 20cm x 20cm). Pracę należy sfotografować co najmniej w trzech
ujęciach.
 3 zadania sprawdzające wyobraźnię przestrzenną – pliki z zadaniami będą do
pobrania na stronie Wydziału.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego polega na analizie przesłanych przez
kandydatów materiałów.
Lp.
1.
2.

Jednostka kwalifikacyjna
Portfolio

Maks. pkt.
80
20

List motywacyjny

Min. pkt
60
10

Komisja ustala wynik punktowy w skali 0-100, minimum klasyfikacyjne wynosi 70 pkt.;
9) w załączniku nr 15 do uchwały – Wydział Sztuk Pięknych w części II dodaje się ust. 3
w brzmieniu:
„Kierunek:

3. Architektura wnętrz (s2)

1) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie architektury
wnętrz, architektury, wzornictwa lub studiów magisterskich w zakresie architektury,
wzornictwa.
2) Zasady kwalifikacji
Kandydat dołącza w systemie IRK:
a) Portfolio w formie elektronicznej zawierające:
 pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską),
 prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe.
b) List motywacyjny w formie elektronicznej.
Kwalifikacja polega na analizie przesłanych przez kandydatów materiałów.
Kandydat powinien wykazywać umiejętności w zakresie widzenia przestrzennego,
rysunku odręcznego i technicznego, znajomość oprogramowania 3D oraz umiejętności
w zakresie stosowania zasad ergonomii. Oprócz tego powinien wykazywać się
umiejętnościami manualnymi, wrażliwością plastyczną i kreatywnością.
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Lp.
1.
2.

Jednostka kwalifikacyjna
Portfolio

Maks. pkt
80
20

List motywacyjny

Min. pkt
60
10

Komisja ustala wynik punktowy w skali 0-100, minimum klasyfikacyjne wynosi 70 pkt.”;
10) w załączniku nr 15 do uchwały – Wydział Sztuk Pięknych w części II dodaje się ust. 4:
„Kierunek:

5. Sztuka mediów i edukacja wizualna (s2)

1) Wymagania wstępne
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz absolwenci
studiów I stopnia i / lub II stopnia z obszaru nauk o sztuce.
2) Zasady kwalifikacji
Kandydat dołącza w systemie IRK portfolio zawierające zestaw wymaganych prac.
Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych
w jednym pliku pdf. Wielkość plików nie powinna przekraczać formatu jpg, 100 x 100
cm, 72 dpi RGB. Wszystkie prace powinny być ponumerowane i opisane: tytuł,
technika, format, rok powstania. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście
oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.
Portfolio powinno 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,
 dodatkowo istnieje możliwość prezentacji prac video, animacji, projektów stron
internetowych poprzez wskazanie linku do stron internetowych podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Kwalifikacja polega na analizie przesłanych przez kandydatów materiałów.
Komisja ustala wynik punktowy w skali 0-100, minimalna liczba punktów decydująca
o przyjęciu na studia to 70 punktów.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r.
Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor
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