
 
  

BIULETYN PRAWNY 
     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
 
 
                                           Rok 2015; poz. 226 

  
 

ZARZĄDZENIE Nr 97 
       

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 7 lipca 2015 r. 
 

w sprawie liczby godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów stacjonarnych  
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 572  z późn.  zm.) oraz  § 11 ust. 1 uchwały nr 142 Senatu UMK z dnia 
16 grudnia 2014 r. zawierającej wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać programy kształcenia (z późn. zm.) 
  

z a r z ą d z a się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia liczba godzin zajęć dydaktycznych w 

programach kształcenia wynosi nie więcej niż: 
1) 1800 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych; nauk 

społecznych; nauk ścisłych; nauk przyrodniczych; 
2) 2000 - dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk technicznych; nauk 

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk ścisłych - w dziedzinie nauk fizycznych        
i dziedzinie nauk chemicznych; 

3) 2200 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: sztuki; nauk medycznych               
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; nauk przyrodniczych - w dziedzinie 
nauk biologicznych. 

2. Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia liczba godzin zajęć dydaktycznych w 
programach kształcenia wynosi nie więcej niż: 
1) 800 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych; nauk 

społecznych; nauk ścisłych; nauk przyrodniczych; 
2) 900 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk technicznych; nauk 

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; 
3) 1000 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: sztuki; nauk ścisłych - w 

dziedzinie nauk fizycznych i dziedzinie nauk chemicznych; nauk przyrodniczych - w 
dziedzinie nauk biologicznych; 

4) 1200 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

3. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich liczba godzin zajęć dydaktycznych 
w programach kształcenia wynosi nie więcej niż: 
1) 2700 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych; nauk 

społecznych; nauk ścisłych; nauk przyrodniczych; 



2) 2900 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: nauk technicznych; nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;  

3) 3000 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk ścisłych - w dziedzinie 
nauk fizycznych i dziedzinie nauk chemicznych; 

4) 3200 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru: sztuki; nauk przyrodniczych - 
w dziedzinie nauk biologicznych; 

5) 3400 – dla kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

 
§ 2 

1. Dla studiów na kierunkach przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru 
kształcenia, z których jeden jest obszarem dominującym, liczba godzin zajęć w 
programach kształcenia odpowiada liczbie godzin określonej dla obszaru dominującego, 
zgodnie z §1, przy czym może być ona powiększona o nie więcej niż 20%. 

2. Dla studiów na kierunkach przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru 
kształcenia, z których żaden nie jest obszarem dominującym, liczba godzin zajęć w 
programach kształcenia odpowiada liczbie godzin określonej dla obszaru o najmniejszym 
wymiarze godzin, zgodnie z §1, przy czym może być ona powiększona o nie więcej niż 
20%. 

 
§ 3 

Na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu 
zawodowego inżyniera, liczby godzin zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 mogą być 
zwiększone o nie więcej niż 300.  

 
§ 4 

Na studiach stacjonarnych przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których 
wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa 
Unii Europejskiej oraz na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 
liczba godzin zajęć jest zgodna z minimalną liczbą godzin określoną w standardach. 

 
§ 5 

1. Przepisy zarządzenia stosuje się w przypadku tworzenia nowych kierunków studiów oraz 
w przypadku tworzenia na istniejących kierunkach nowych poziomów lub profili 
kształcenia.  

2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na istniejących studiach stacjonarnych, nie może być 
wyższa niż określona w dotychczas obowiązujących programach kształcenia.  
 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2015 r.  
 
 
  
R E K T O R 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn  


