
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2018; poz. 197 

   

UCHWAŁA Nr 81 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 67 Senatu UMK z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich  

w roku akademickim 2018/2019 
 

 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) 
 

 

S e n a t   u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 

 

 

W uchwale Nr 67 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 

2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów 

doktoranckich w roku akademickim 2018/2019, wprowadza się następujące zmiany: 

1) do § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 

„2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kandydatów będących: 

1) obywatelami polskimi, 

2) cudzoziemcami, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą 

podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich”. 

 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Złożenie przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 

wymaganych dokumentów, w terminach określonych zarządzeniem rektora, 

jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec nich postępowania 

kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

 wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany 

formularz podania, 

 życiorys naukowy, 

 poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów 

jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w 

przypadku braku suplementu – indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku 

akademickim 2017/2018 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów 
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(odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na 

studia). W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, wymagane 

jest przedstawienie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub 

innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z 

polskim dyplomem ukończenia studiów w drodze nostryfikacji, odstąpienia od 

niej lub na podstawie umowy międzynarodowej oraz wykazu uzyskanych ocen. 

Oprócz dyplomu i wykazu uzyskanych ocen wymagane jest zaświadczenie z jego 

uczelni o skali stosowanych ocen. Dokumenty te powinny zostać przetłumaczone 

na język polski lub angielski.  

 pracę magisterską i ewentualne publikacje, 

 pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez 

opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami rekrutacji), 

 dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe  

i artystyczne, 

 opis projektu badawczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji), 

 3 aktualne fotografie (w tym jedna w postaci elektronicznej, którą kandydat 

wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych 

oraz 

 w przypadku kandydatów na ISD AC oświadczenie o wyborze tematu 

badawczego, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie biologii – wykaz 

osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wg formularza 

dostępnego na stronie internetowej studiów doktoranckich w zakresie biologii  

(http://www.biol.umk.pl/studia/formularz1.doc),  

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie chemii – zgodę 

jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale 

Chemii UMK, na sprawowanie funkcji opiekuna naukowego doktoranta, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie filozofii – kopie 

wydanych publikacji lub wydruki tekstów przyjętych do druku z oryginalnym 

zaświadczeniem od redakcji, że tekst został zakwalifikowany do druku  oraz 

zaświadczenia z konferencji wystawione przez pracownika naukowego, 

 w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia 

doktoranckie prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu 

 dokument potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza (w przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument 

potwierdzający pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów 

doktoranckich; niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie 

skutkowało skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich), 

 w przypadku pielęgniarek ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 

prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu  dokument 

potwierdzający pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie prawa – deklarację 

sprawowania opieki naukowej przez pracownika naukowego posiadającego co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

prawnych, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych  

dokumentację fotograficzną pracy dyplomowej i innych realizacji artystycznych 

(prezentacja medialna), na nośniku CD lub DVD, 

http://www.biol.umk.pl/studia/formularz1.doc
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 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki  dokumentację fotograficzną i multimedialną pracy 

dyplomowej i dodatkowych realizacji artystyczno-konserwatorskich oraz 

teoretyczno-badawczych. 

3. Kandydaci cudzoziemcy na studia prowadzone w języku angielskim składają 

zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 

4. Kandydaci cudzoziemcy załączają do systemu skany wymaganych w ust. 2 i 3  

dokumentów. Po przyjeździe do Polski dostarczają oryginały dokumentów oraz 

dokument potwierdzający legalność pobytu na terenie RP, dokument 

potwierdzający ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia na terenie RP na okres 

przynajmniej roku i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do 

podjęcia studiów.”; 

 

3) w załączniku do uchwały tabela pierwsza  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie – 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana” otrzymuje brzmienie: 

 

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE  

– INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORANCKA  

„ACADEMIA COPERNICANA” 

Jednostki prowadzące 

Wydział  Biologii  i  Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział 

Filologiczny, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział 

Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk 

Pedagogicznych, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Teologiczny* 

Forma studiów Stacjonarne 

Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału BiOŚ, ul. Lwowska 1 (pokój 127), 87-100 Toruń 

Dodatkowe informacje 
Studia prowadzone w ramach projektu pn. Universitas Copernicana 

Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

ramach Zintegrowanego Programu Uczelni realizowanego w ramach 

Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych (nr projektu 

POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17) 

* O przyjęcie na studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych mogą ubiegać się osoby,      

legitymujące się tytułem zawodowym magistra kierunku teologia. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 r. 

             

  Przewodniczący Senatu  

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn  

R e k t o r 
 


