BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2022; poz. 131
ZARZĄDZENIE Nr 79
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokumentów wymaganych od cudzoziemców do przyjęcia na studia na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie § 5 pkt 3 uchwały Nr 44 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2022 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)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemiec załącza na swoim koncie
w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) następujące dokumenty (w formie skanów):
1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite
magisterskie:
a) świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach wyższych każdego typu w państwie, w którego systemie działa
instytucja wydająca świadectwo, które zostało uznane, zgodnie z odrębnymi przepisami
lub na podstawie umów międzynarodowych za równoważne odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości,
b) suplement z wykazem przedmiotów i ocen,
c) zaświadczenie odpowiedniej instytucji (np. szkoły), że świadectwo uprawnia do
kontynuowania nauki na uczelni wyższej, jeśli taka informacja nie widnieje na
dokumencie.
Dokument upoważniający do podjęcia studiów powinien być opatrzony apostille lub zostać
zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.
W przypadku obywateli Ukrainy termin przedstawienia dokumentów opatrzonych
apostille wydłuża się do 30 dni po zakończeniu działań wojennych;
2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
a) dyplom ukończenia studiów, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w państwie
jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
b) suplement z wykazem przedmiotów i ocen.
Dokument upoważniający do podjęcia studiów winien być opatrzony apostille lub zostać
zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.
W przypadku obywateli Ukrainy termin przedstawienia dokumentów opatrzonych
apostille wydłuża się 30 do dni po zakończeniu działań wojennych;

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim – certyfikat znajomości
języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, chyba że szczegółowe
warunki rekrutacji określają inaczej. Znajomość języka polskiego można także potwierdzić
dyplomem ukończenia studiów, długoletnią nauką w szkole lub ukończonym kursem
językowym na wymaganym poziomie. Weryfikacja znajomości języka polskiego może
być również potwierdzona zaświadczeniem wydanym na podstawie egzaminu
przeprowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim –
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej
co najmniej B2. W części toruńskiej poziom znajomości języka może być także
potwierdzony podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli w szczegółowych zasadach
kwalifikacji rozmowa została przewidziana. W przypadku kierunków studiów
w Collegium Medicum poziom znajomości języka zostanie zweryfikowany podczas
rozmowy kwalifikacyjnej (niezależnie od złożonych dokumentów poświadczających
znajomość języka angielskiego). Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka
angielskiego określa załącznik do zarządzenia;
5) w przypadku kierunków studiów w Collegium Medicum (z wyłączeniem kierunków:
audiofonologia, terapia zajęciowa i zdrowie publiczne) i kierunku weterynaria aktualne
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów;
6) aktualna polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub
oświadczenie o przystąpieniu do programu ubezpieczeń zdrowotnych niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia;
7) dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
8) jeden z dokumentów: ważna Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzja w sprawie
stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystania z ochrony czasowej bądź uzupełniającej,
dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski –
jeżeli dotyczy, dla obywateli Ukrainy – dokument potwierdzający przekroczenie granicy po
23 lutego 2022 r. i uzyskania uprawnień z tym związanych.
§2
1.

2.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim jeżeli
dokumenty, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 i 5 zostały wydane w języku innym niż język
polski, kandydat zobowiązany jest załączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski
sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim – jeśli
dokumenty, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 i 5 zostały wydane w języku innym niż polski
lub angielski, kandydat zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów na
język polski lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
§3

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przedstawić
w wyznaczonym terminie odpowiednio w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich, Dziale
Rekrutacji i Spraw Studenckich CM lub Centrum Kształcenia w Języku Angielskim oryginały
dokumentów załączonych w systemie IRK zgodnie z § 1 oraz wydrukowany i podpisany
formularz podania na studia wydrukowany z systemu IRK. W systemie IRK kandydat
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zmieszczą jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala
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