
UNIWERSYTET          
MIKOŁAJA KOPERNIKA          
        W TORUNIU  

 
UCHWAŁA Nr 37 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 26 marca 2013 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych  
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. d Statutu Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. 
Nr 9, poz. 302)  

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

§ 1 
 

W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r., 
Uchwałą Nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr 27 Senatu 
UMK z dnia 26 lutego 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 pkt  6 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu: 
„4) pedagogika sportu i rekreacji ruchowej” – zawarte w załączniku nr 6.4. do 

niniejszej uchwały,” 
2. W § 1 pkt  8 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: 

„5) studia menedżersko-finansowe – zawarte w załączniku nr 8.4. do niniejszej 
uchwały.” 

3. Załącznik nr 3.5. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Załącznik nr 6.4. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

5. Załącznik nr 8.4. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

6. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.  

   Przewodniczący Senatu  
 

 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

     R e k t o r 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37 Senatu UMK 
z dnia 26 marca 2013 r.  

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział Filologiczny 

Kierunek studiów: 
 

komparatystyka literacko-
kulturowa 

Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki humanistyczne 
Komparatystyka literacko-kulturowa jako nauka o literaturach i kulturach w ujęciu porównawczym należy do obszaru nauk 
humanistycznych, co odzwierciedla poniższe zestawienie efektów kształcenia. 
 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
kierunku  komparatystyka literacko-kulturowa 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki humanistyczne (H) 

 
WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w 
systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

H1A_W01 

K_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej 

H1A_W03 
H1A_W01 

K_W03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej 
z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi 

H1A_W05 

K_W04 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie 
komparatystyki literackiej i kulturowej 

H1A_W02 
H1A_W03 

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w obszarze komparatystyki literackiej i kulturowej  

H1A_W06 

K_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów 
kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w 
obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej 

H1A_W07 

K_W07 ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych, 
obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów 

H1A_W04 
H1A_W07 

K_W08 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze 
międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy 
utworów o znaczeniu transkulturowym 

H1A_W04 
H1A_W07 

K_W09 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, 
społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój 
wybranych obszarów kulturowych 

H1A_W06 
H1A_W07 

 
K_W10 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, 

społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze 
międzykulturowym 

H1A_W06 
H1A_W07 

K_W11 ma podstawową wiedzę o kulturze wybranych obszarów kulturowych (np. 
media, teatr, film), a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami 
kultury w ramach wybranych obszarów kulturowych 

H1A_W10 
H1A_W04 

K_W12 ma podstawową wiedzę o związkach i zależnościach wytworów kultury  
(z zakresu, mediów, teatru, filmu itp.) pomiędzy wybranymi obszarami 
kulturowymi i w wymiarze globalnym 

H1A_W10  
H1A_W04 

K_W13 ma podstawową wiedzę o złożonej naturze języka oraz jego historycznej 
zmienności 

H1A_W09 
H1A_W07 

K_W14 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa 
autorskiego 

H1A_W08 



 
UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod 

H1A_U01 

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w 
języku polskim oraz języku/językach danego obszaru kulturowego/danych 
obszarów kulturowych 

H1A_U05 
H1A_U10 

K_U03 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku 
rodzimym i obcym 

H1A_U07 
H1A_U10 

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki literackiej i kulturowej 

H1A_U04 

K_U05 potrafi pracować  wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna 
naukowego 

H1A_U03 

K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze H1A_U03 
H1A_U01 

K_U07 umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście 
historyczno-kulturowym 

H1A_U05 
H1A_U01 

K_U08 w podstawowym zakresie umie umiejscowić poznawane pozaliterackie 
wytwory wybranych kultur w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym 

H1A_U05 
H1A_U01 

K_U09 potrafi rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę  
i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii 

H1A_U05 
H1A_U02 

K_U10 w podstawowym zakresie potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich 
wytworów wybranych kultur i przeprowadzić ich krytyczną analizę i 
interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii 

H1A_U05 
H1A_U02 

K_U11 potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów 
kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod 

H1A_U05 
H1A_U02 

K_U12 w podstawowym zakresie potrafi porównywać ze sobą różne pozaliterackie 
wytwory wybranych kultur z zastosowaniem odpowiednich metod 

H1A_U05 
H1A_U02 

K_U13 potrafi rozpoznawać zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu 
transkulturowym 

H1A_U05 
H1A_U04 
H1A_U02 

K_U14 w podstawowym zakresie potrafi rozpoznawać różne pozaliterackie zjawiska 
kulturowe funkcjonujące w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórców, wytworów, motywów itp. o znaczeniu 
transkulturowym 

H1A_U05 
H1A_U04 
H1A_U02 

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub  
w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł 

H1A_U08 
H1A_U10 

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub  
w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł 

H1A_U09 
H1A_U10 

K_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
badaczy oraz formułowania wniosków 

H1A_U06 
H1A_U09 
H1A_U08 

K_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną, wykorzystywać bazy danych  
i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną 
dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty korzystając z edytora 
tekstów, przygotować prezentację 

H1A_U07 
H1A_U02 

K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach 
wybranego języka/wybranych języków  

H1A_U10 

K_U20 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące  
z rożnych środowisk i kultur 

H1A_U07 
 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i rozwoju 

H1A_K01 

K_K02 potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role H1A_K02 
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez H1A_K03 



siebie lub innych zadania 
K_K04 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_K04 
K_K05 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności 

kulturowej 
H1A_K05 

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
wybranych obszarów kulturowych 

H1A_K05 

K_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 
i różnych jego form 

H1A_K06 

K_K08 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się  
w wybranych obszarach kulturowych 

H1A_K03 
H1A_K06 

K_K09 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań 
profesjonalnych (praktyki)  

H1A_K04 
H1A_K03 

1 sformułowanie „językach” dotyczy tych studentów, którzy w ramach komparatystyki uczą się więcej niż 
jednego języka obcego. 
 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: H - obszar kształcenia odpowiadający naukom  humanistycznym. 
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UMK 
z dnia 26 marca 2013 r.  

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział  Nauk 
Pedagogicznych 

Kierunek studiów: 
 

pedagogika sportu  
i rekreacji ruchowej  

Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 
Kierunek pedagogika sportu i rekreacji ruchowej mieści się w: obszarze nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, 
dyscyplina naukowa – pedagogika oraz obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina 
nauk o kulturze fizycznej. Umiejscowienie tworzonego kierunku w wymienionych obszarach i dziedzinach wynika z 
następujących przesłanek: 

1. Fundamentem konstruowania kierunku kształcenia jest ideał kalokagathii, zakładający harmonijne łączenie w 
człowieku piękna i dobra, zalet duszy i ciała, jak również wszechstronny – cielesno-psychiczno-duchowy rozwój 
człowieka w ciągu całego jego życia. 

2. Podstawowe wartości wyznaczające strategię kształcenia to: 
- kreacja zdrowia  
- uczenie się przez całe życie 
- zaangażowanie w życie społeczne 
- autokreacja 

 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
kierunku  pedagogika sportu i rekreacji ruchowej 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki społeczne (S) 
nauki medyczne,  
nauki o zdrowiu 

oraz nauki o kulturze 
fizycznej (M) 

 
WIEDZA 

K_W01 

 

ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu, nauk o kulturze 
fizycznej, nauk o wychowaniu 

M1_W04                       
M1_W10                    
S1A_W01 

K _W02 

 

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w edukacji, 
sportu i rekreacji ruchowej, w szczególności ich istotnych elementach oraz o 
relacjach między strukturami i instytucjami w skali krajowej, międzynarodowej 
i międzykulturowej 

S1A_W02                      
S1A_W03                      
S1A_W09 

K _W03 posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; posiada ogólną znajomość budowy i 
funkcji organizmu człowieka 

M1_W01                          
M1_W02                        
M1_W07 

K_W04 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej 

S1A_W04                      
S1A_W05 

K_W05 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i 
naukach o kulturze fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, 

S1A_W06 



metodach, technikach i narzędziach badawczych pozyskiwania danych z 
zakresu edukacji, sportu i rekreacji, pozwalające opisywać struktury i instytucje 
edukacji, sportu i rekreacji oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,; zna 
podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą 
się poszczególne metody 

K_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia M1_W05                     
M1_W06 

K_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, 
etycznych) organizujących struktury i instytucje edukacji, sportu i rekreacji 
ruchowej i rządzących nimi prawidłowościach oraz o procesach zmian struktur i 
instytucji edukacji, sportu i rekreacji ruchowej oraz ich elementów, o 
przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 

S1A_W07                      
S1A_W08                       
M1_W08 

K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu praw człowieka, ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S1A_W10                        
M1_W11 

K_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
w zakresie edukacji, sportu i rekreacji ruchowej 

S1A_W11                        
M1_W12 

K_W10 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego 
i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 

S1A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada sprawność fizyczną w zakresie wychowania fizycznego, sportu i 
rekreacji ruchowej 

M1_U01 

K_U02 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form 
aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) 

M1_U11 

K_U03 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane oraz 
stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 
prawnych, gospodarczych) w zakresie edukacji, sportu i rekreacji ruchowej, 
stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki 
informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych, wykazuje umiejętność 
poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych 
źródeł 

S1A_U02                         
M1_U06                           
M1_U08                          
M1_U09 

 

K_U04 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i 
zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w 
zakresie edukacji, sportu i rekreacji ruchowej, wykorzystuje dostępne źródła 
informacji, w tym źródła elektroniczne 

S1A_U03 

 

K_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami 
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania 
konkretnego zadania z zakresu edukacji, sportu i rekreacji ruchowej 

S1A_U05 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w 
pracy zawodowej; potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać 
ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 

S1A_U06 



K_U07 

 

potrafi planować, projektować, realizować działania z zakresu edukacji, sportu, 
rekreacji, analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i 
proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia; potrafi posługiwać się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz 
analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 
kontekstów działalności, potrafi identyfikować problemy klienta oraz grupy 
społecznej 

S1A_U07                       
S1A_U08                         
M1_U04                           
M1_U10 

K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień 
ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, w oparciu o własne 
działania a także z wykorzystaniem różnych źródeł 

S1A_U09                       
S1A_U10                        
S1A_U11                        
M1_U12                         
M1_U13 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień 
ustnych w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla edukacji, sportu  i 
rekreacji ruchowej,  zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11                          
M1_U14 

 

K_U10 potrafi identyfikować problemy, ucznia, podopiecznego, klienta oraz grupy 
społecznej 

M1_U03 

K_U11 potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

M1_U05                        
M1_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia 

S1A_K01                          
M1_K01                          
M1_K02 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania 
się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, 
okazuje szacunek wobec ucznia, klienta, grup społecznych  oraz troskę o ich 
dobro 

S1A_K02                         
M1_K03                         
M1_K04                           
M1_K08 

K_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 
działania 

S1A_K03                         
S1A_K05 

K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

S1A_K04                        
S1A_K06 

K_K05 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w 
środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; 
wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie edukacji, 
sportu i rekreacji ruchowej 

S1A_K07                        
M1_K05                          
M1_K06 

K_K06 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w 
tym przestrzega zasad bezpieczeństwa 

M1A_K07 



pracy 

K_K07 dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań 
właściwych dla działalności zawodowej 

M1A_K09 

K_K08 w związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej 
student jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy: uznawania 
jej wartości w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, 
uznawania jej niepełności i niepewności, uznawania potrzeby zdobywania 
nowej wiedzy 

M1_K02 

 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: S - obszar kształcenia odpowiadający naukom  społecznym; M - obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, 
naukom o zdrowiu oraz naukom  o kulturze fizycznej.  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 37 Senatu UMK 
z dnia 26 marca 2013 r.  

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział  Nauk 
Ekonomicznych i 

Zarządzania 
Kierunek studiów: 
 

studia menedżersko-
finansowe  

Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki społeczne (dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: nauki o 
zarządzaniu (wiodąca),  finanse, ekonomia) 
Kierunek studia menedżersko-finansowe to szeroko rozumiany kierunek ekonomiczny, ale nastawiony na procesy 
gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach. Usytuowanie kierunku w problematyce przedsiębiorstwa spowodowało, że 
dwa najważniejsze problemy ekonomiczne firm czyli zarządzanie i finanse, na tym kierunku będą dominowały. Stąd 
proponowana nazwa kierunku studia menedżersko-finansowe. 
 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
kierunku  studia menedżersko-finansowe 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki społeczne (S) 

 
WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, a w szczególności o zarządzaniu 
i finansach, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych 
nauk społecznych 

S1A_W01 

K_W02 posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji 
gospodarczych w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym i prawnym, a także 
o procesach zmian tych instytucji 

S1A_W02                     
S1A_W03 
S1A_W08 

K_W03 zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, 
właściwe dla zarządzania i finansów, wykorzystywane w badaniach i analizach 
zjawisk oraz w prognozowaniu i przeprowadzaniu symulacji ekonomicznych, 
pozwalających opisywać systemy firm i instytucji oraz procesy w nich i między 
nimi zachodzące 

S1A_W02                     
S1A_W06 
S1A_W07                 
S1A_W08  
S1A_W09 

K_W04 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym w szczególności 
zarządzania finansami, oraz prawidłowości rządzących więziami społecznymi w 
instytucjach gospodarczych 

S1A_W05                    
S1A_W07 

K_W05 zna podstawowe narzędzia informatyczne stosowane w obszarze zarządzania, 
finansów i rachunkowości 

S1A_W06 

K_W06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

S1A_W10 

K_W07 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i 
rachunkowości 

S1A_W02                      
S1A_W05 
 S1A_W06                   
S1A_W07 



 S1A_W10                    
S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych 
zachodzących w gospodarce oraz oceniać decyzje konsumentów i podmiotów 
gospodarczych 

S1A_U01 

K_U02 posiada umiejętność interpretacji, rozumienia i analizowania makro procesów i 
zjawisk finansowych zachodzących w kraju i za granicą 

S1A_U01                     
S1A_U02 
S1A_U03                      
S1A_U08 

K_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych mikro 
procesów gospodarczych i zjawisk finansowych 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 

K_U04 potrafi prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z 
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, właściwych dla zarządzania, 
finansów i rachunkowości 

S1A_U02 
 S1A_U03 
S1A_U04 

K_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami 
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu 
rozwiązania konkretnego zadania z zakresu zarządzania, finansów i 
rachunkowości 

S1A_U05 

K_U06 potrafi ocenić skutki organizacyjne, finansowe i społeczne podejmowanych 
decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U08 

K_U07 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku 
polskim i kongresowym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 
zarządzania, finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także rożnych źródeł i nowoczesnych technologii 

S1A_U01                      
S1A_U02  
S1A_U03                 
S1A_U04  
S1A_U05               
S1A_U07  
S1A_U09 

K_U08 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i 
kongresowym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu zarządzania, 
finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także rożnych źródeł i nowoczesnych technologii 

S1A_U01                    
S1A_U02  
S1A_U03                 
S1A_U05  
S1A_U06                     
S1A_U09  
S1A_U10 

K_U09 ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i 
podatków  zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

 

 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie zarządzania, finansów i 
rachunkowości, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu 

S1A_K04 

K_K02 wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej 
organizowania 

S1A_K02                        
S1A_K07 

K_K03 jest świadomy zasad funkcjonowania jednostki w zespole oraz docenia 
znaczenie samodzielności w pracy zawodowej 

S1A_K02 

K_K04 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K06 

K_K05 jest świadomy zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

S1A_K01                    
S1A_K03 
 S1A_K05                    
S1A_K07 

 
 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: S - obszar kształcenia odpowiadający naukom  społecznym.  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 37 Senatu 
UMK z dnia 26 marca 2013 r. 

Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,  

do których odnoszą się efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 
 

Wydział prowadzący 
kierunek studiów 

Kierunek studiów Poziom 
kształcenia 

Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina nauki Dyscyplina wiodąca 

 
Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska 

biologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia 
biotechnologia  studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
ochrona środowiska studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 
ochrona środowiska studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne ochrona środowiska ochrona środowiska 

 
Wydział Nauk o Ziemi 

geografia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi  geografia geografia 
geografia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geoinformacja 
środowiskowa 

studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 
geologia 

nauki techniczne nauki techniczne geodezja i kartografia geodezja i kartografia 
informatyka 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
studia miejskie studia I stopnia  nauki przyrodnicze nauki o Ziemi geografia geografia 

geologia 
nauki biologiczne 
 

ekologia ekologia 
ochrona środowiska ochrona środowiska 

nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 
 nauki prawne nauki o administracji nauki o administracji 

 prawo prawo 
nauki techniczne nauki techniczne architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka 

 
Wydział Chemii 

chemia studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia studia II stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
chemia kosmetyczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
materiały współczesnych 
technologii  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

 
 

filologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 



Wydział Filologiczny filologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
filologia klasyczna 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia, specjalność 
wiedza o kulturze 
śródziemnomorskiej 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 

filologia polska studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

filologia polska studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo  językoznawstwo 
literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

komparatystyka literacko-
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne literaturoznawstwo literaturoznawstwo 
kulturoznawstwo 

kulturoznawstwo  studia I stopnia   kulturoznawstwo  kulturoznawstwo 
kulturoznawstwo studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo 

 
 

Wydział Fizyki, 
Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 

astronomia studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
astronomia studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne astronomia astronomia 
automatyka i robotyka studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne automatyka i robotyka automatyka i robotyka 
fizyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia I stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
fizyka techniczna studia II stopnia nauki ścisłe nauki fizyczne fizyka fizyka 
informatyka stosowana studia I stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
informatyka stosowana studia II stopnia nauki techniczne nauki techniczne informatyka  informatyka  
materiały współczesnych 
technologii 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki chemiczne chemia chemia 
nauki fizyczne fizyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

filozofia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
filozofia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia filozofia 
kognitywistyka studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 

nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka 

matematyka 
nauki fizyczne biofizyka 

nauki przyrodnicze  nauki biologiczne biologia 
nauki medyczne i  nauki o nauki medyczne biologia medyczna 



 
 

Wydział Humanistyczny 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

medycyna 

kognitywistyka studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne filozofia - 
nauki społeczne nauki społeczne psychologia 
nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka 

informatyka 
nauki fizyczne biofizyka 

nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia 
nauki medyczne i  nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

polityka społeczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce publicznej 
religioznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia religioznawstwo 

filozofia 
historia 
historia sztuki 
językoznawstwo 
religioznawstwo 

nauki teologiczne - 
nauki społeczne nauki społeczne psychologia 

socjologia 
nauki prawne prawo kanoniczne 

socjologia studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 
socjologia studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne socjologia socjologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pedagogika studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

pedagogika specjalna 
 
 

studia I stopnia 
 
 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
 
 

psychologia 
socjologia 



Wydział Nauk 
Pedagogicznych 

 
 
 

 nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia  
 filozofia 

 pedagogika sportu i 
rekreacji ruchowej 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika  
psychologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki o zarządzaniu  
finanse 

nauki prawne prawo 
nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 
medycyna 

praca socjalna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne pedagogika pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
filozofia 

 
 

Wydział Matematyki i 
Informatyki 

informatyka studia I stopnia 
(lic.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia I stopnia 
(inż.) 

nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 

informatyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka informatyka 
matematyka studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
matematyka studia II stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe)  

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

 
Wydział Nauk 

Ekonomicznych i 
Zarządzania 

ekonomia studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
ekonomia studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
finanse i rachunkowość  studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
finanse i rachunkowość studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 
matematyka i ekonomia 
(studia międzyobszarowe) 

studia I stopnia nauki ścisłe nauki matematyczne matematyka matematyka 
nauki społeczne nauki ekonomiczne ekonomia ekonomia 

studia menedżersko-
finansowe 

studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
finanse 
ekonomia 

zarządzanie studia I stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 
zarządzanie studia II stopnia nauki społeczne nauki ekonomiczne nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu 

 archeologia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 



 
Wydział Nauk 
Historycznych 

archeologia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne archeologia archeologia 
archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją  

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
nauki o zarządzaniu 

historia studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
historia sztuki studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki 
historia sztuki studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia sztuki  historia sztuki  
etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

etnologia-antropologia 
kulturowa 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne etnologia etnologia 
nauki społeczne nauki społeczne socjologia 

wojskoznawstwo studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia historia 
zarządzanie informacją 
naukową i bibliologia 

studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne  nauki techniczne informatyka 

zarządzanie informacją 
naukową i bibliologia 

studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne bibliologia i informatologia bibliologia i 
informatologia nauki społeczne nauki społeczne nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej 
nauki techniczne nauki techniczne nauki techniczne 

 
 

Wydział Politologii i 
Studiów 

Międzynarodowych 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie  nauki o bezpieczeństwie 
nauki prawne prawo 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o mediach nauki o mediach 
nauki o polityce 
nauki o poznaniu i 
komunikacji społecznej 
 
 



 politologia 
 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 

politologia 
 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 

polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce 
publicznej nauki o polityce 

nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

stosunki 
międzynarodowe 

studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce  
nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
stosunki 
międzynarodowe 

studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce  nauki o polityce 
nauki ekonomiczne ekonomia 
nauki prawne  prawo 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne historia 
studia wschodnie studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce nauki o polityce 

 nauki humanistyczne nauki humanistyczne kulturoznawstwo 

 
Wydział Prawa i 

Administracji 

administracja studia I stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
administracja studia II stopnia nauki społeczne nauki prawne  nauki o administracji nauki o administracji 
europeistyka studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne  nauki o polityce prawo 

nauki prawne prawo 
europeistyka studia II stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce prawo 

nauki prawne prawo 

polityka publiczna studia I stopnia nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce publicznej nauki o polityce 
publicznej nauki o polityce  

nauki prawne nauki o administracji 
nauki ekonomiczne ekonomia 

prawo studia jednolite 
magisterskie 

nauki społeczne nauki prawne prawo prawo 

 
 

 
Wydział Sztuk 

Pięknych 
 
 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 

studia I stopnia sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki  

nauki społeczne nauki społeczne 
 
 

pedagogika 
psychologia 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk 
plastycznych 
 

studia II stopnia 
 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 

grafika studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia  
historia sztuki 

 konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki 

studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne konserwacja i 
restauracja dzieł sztuki konserwacja i restauracja dzieł 

sztuki 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

nauki przyrodnicze nauki biologiczne mikrobiologia 
nauki ścisłe nauki chemiczne chemia 

krytyka artystyczna studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki 

nauki  społeczne nauki  społeczne pedagogika 
psychologia 

nauki prawne prawo 
malarstwo studia jednolite 

magisterskie 
sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 

filozofia 
historia sztuki 

ochrona dóbr kultury studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce 
filozofia 
historia sztuki  

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
konserwacja i restauracja dzieł 
sztuki  



 ochrona dóbr kultury studia II stopnia nauki humanistyczne 
 

nauki humanistyczne nauki o sztuce nauki o sztuce  
filozofia 
historia sztuki 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne 
konserwacja i restauracja dzieł 
sztuki 

rzeźba studia jednolite 
magisterskie 

sztuki sztuki plastyczne sztuki piękne sztuki piękne 
 nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o sztuce 
 filozofia 
 historia sztuki 

 
 
 

 
Wydział Teologiczny 

nauki o rodzinie studia I stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 
nauki teologiczne - 

nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki prawne prawo kanoniczne 
nauki o rodzinie studia II stopnia nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o rodzinie nauki o rodzinie 

nauki teologiczne - 
nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 

psychologia 
socjologia 

nauki prawne  prawo kanoniczne 
teologia studia jednolite 

magisterskie 
nauki humanistyczne nauki teologiczne - - 
nauki społeczne nauki społeczne pedagogika 

psychologia 
nauki prawne  prawo kanoniczne 

 
Wydział Lekarski 

biotechnologia studia I stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 
biotechnologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biotechnologia biotechnologia 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna 

kierunek lekarski studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne medycyna medycyna 

 analityka medyczna  studia jednolite nauki medyczne, nauki o nauki medyczne biologia medyczna biologia medyczna 



Wydział Farmaceutyczny magisterskie zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

farmacja studia jednolite 
magisterskie 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki farmaceutyczne - - 

kosmetologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki o zdrowiu  - - 

kosmetologia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 
 
 

nauki o zdrowiu - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiofonologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
 medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i komunikacji 
społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki o zarządzaniu 

elektroradiologia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 

medycyna 

nauki o zdrowiu - 

nauki o kulturze fizycznej - 

dietetyka studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
 
 
 

nauki o kulturze fizycznej - 
dietetyka studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 

zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

fizjoterapia studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

fizjoterapia studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

pielęgniarstwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

pielęgniarstwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

położnictwo studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

ratownictwo medyczne studia I stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

zdrowie publiczne 
 
 

studia I stopnia 
 
 

nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 



 
 

 
 
 

 
 
 

nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i komunikacji 
społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

 zdrowie publiczne studia II stopnia nauki medyczne, nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej 

nauki medyczne biologia medyczna - 
medycyna 

nauki o zdrowiu - 
nauki o kulturze fizycznej - 

nauki społeczne nauki społeczne nauki o polityce 
nauki o polityce publicznej 
nauki o poznaniu i komunikacji 
społecznej 
pedagogika 
psychologia 
socjologia 

nauki ekonomiczne ekonomia 
finanse 
nauki o zarządzaniu 

nauki prawne nauki o administracji 
prawo 

 

 


