
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 120 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 55 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być zaliczane w procesie 

potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) oraz § 4 ust. 4 zarządzenia Nr 51 Rektora UMK z dnia 

26 kwietnia 2016 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 141) 

 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, zatwierdza się, na wniosek Uniwersyteckiego Centrum Edukacji 

Całożyciowej i Walidacji, wykaz przedmiotów określonych w § 2 - § 14, które mogą być 

zaliczane w procesie potwierdzania efektów uczenia się. 

 

§ 2 

 

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska: 

 1) kierunek biologia (I stopień) 

  a) ochrona środowiska – wykład, 

  b) ewolucjonizm – wykład, 

  c) ochrona własności intelektualnej – wykład, 

  d) przedsiębiorczość i planowanie kariery zawodowej – wykład; 

 2) kierunek biologia (II stopień) 

  a) bioetyka – wykład, 

  b) biologia molekularna roślin – wykład, 

  c) mikroorganizmy patogenne dla człowieka – wykład, 

  d) ochrona własności intelektualnej – wykład, 

  e) przedsiębiorczość i planowanie kariery zawodowej – wykład, 

  f) biologiczne uwarunkowania toksyczności – wykład, 

  g) rośliny lecznicze – wykład, 

  h) biologiczne podstawy higieny – wykład; 

 3) kierunek biologia sądowa (II stopień) 

a) ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, korzystanie z zasobów 

informacji patentowej – wykład, 
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  b) podstawy przedsiębiorczości – wykład, 

  c) podstawy procedury karnej – wykład; 

 4) kierunek biotechnologia (I stopień) 

  a) bioetyka w biotechnologii – wykład; 

 5) kierunek biotechnologia (II stopień) 

  a) metodologia i filozofia biologii i biotechnologii – wykład, 

  b) organizacja i ekonomika procesów biotechnologicznych – wykład, 

  c) ochrona własności intelektualnej – wykład, 

  d) prawo patentowe w biotechnologii – wykład; 

 6) kierunek ochrona środowiska (I stopień) 

  a) matematyka i statystyka - wykład i ćwiczenia, 

  b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska – wykład, 

  c) zasady gospodarowania wodami śródlądowymi – wykład, 

  d) biogeografia – wykład, 

  e) ekologia człowieka – wykład, 

  f) podstawy przedsiębiorczości - wykład i ćwiczenia, 

  g) etyka ekologiczna – wykład, 

h) prawo w ochronie środowiska; ochrona własności przemysłowej i prawa 

autorskiego; korzystanie z zasobów informacji patentowej - wykład i ćwiczenia, 

  i) energetyka ekosystemów – wykład, 

  j) pozyskiwanie energii odnawialnej – wykład, 

  k) ochrona przyrody – wykład; 

 7) kierunek ochrona środowiska (II stopień) 

  a) ewolucjonizm – wykład, 

  b) podstawy przedsiębiorczości indywidualnej – wykład. 

 

§ 3 

 

Na Wydziale Farmaceutycznym (Collegium Medicum w Bydgoszczy) 

 1) kierunek kosmetologia (I stopień) 

  a) technologie informacyjne, 

  b) estetyka i podstawy wizażu; 

 2) kierunek kosmetologia (II stopień) 

  a) laseroterapia i inne formy światłolecznictwa, 

  b) ekonomia - podstawy ekonomii przedsiębiorstwa. 

 

§ 4 

 

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

 1) praktyka; 

 2) przedsiębiorczość. 

 

§ 5 

 

Na Wydziale Humanistycznym 

 1) kierunek socjologia 

  a) praktyki studenckie, 

  b) technologia pracy umysłowej; 

 2) kierunek filozofia 

  a) technologia pracy umysłowej i technologie informatyczne, 
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  b) praktyki studenckie; 

 3) kierunek kognitywistyka 

  a) praktyki, 

  b) technologia pracy umysłowej. 

 

§ 6 

 

Na Wydziale Lekarskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy) 

 1) kierunek biotechnologia (I stopień) 

  a) podstawy makroekonomii i mikroekonomii; 

 2) kierunek biotechnologia (II stopień) 

  a) podstawy przedsiębiorczości; 

 3) kierunek inżynieria biomedyczna (I stopień) 

  a) socjologia ogólna, 

  b) negocjacje, 

  c) psychologia, 

  d) filozofia, 

  e) prawne i ekonomiczne podstawy działalności przedsiębiorstw; 

 4) kierunek optyka okularowa z elementami optometrii (I stopień) 

  a) socjologia ogólna, 

  b) psychologia, 

  c) etyka z deontologią, 

  d) przedsiębiorczość, 

  e) zarządzanie finansami, 

  f) negocjacje handlowe. 

 

§ 7 

 

Na Wydziale Matematyki i Informatyki 

 1) kierunek informatyka 

  a) bazy danych, 

  b) przedmioty z modułu programowanie: 

   - podstawy programowania, 

   - programowanie I, II, III, 

  c) systemy operacyjne, 

  d) przedmioty z modułu sieci komputerowe: 

   - sieci komputerowe, 

   - administrowanie usługami sieciowymi, 

   - współczesne systemy sieciowe, 

  e) inżynieria oprogramowania; 

 2) kierunek matematyka 

  a) technologie informacyjno-komunikacyjne, 

  b) wstęp do informatyki, 

  c) pracownia przetwarzania dokumentów. 

 

§ 8 

 

Na Wydziale Nauk Historycznych 

 1) kierunek zarządzanie informacją i bibliologia (I stopień) 

  a) tworzenie i zarządzanie serwisem www, 
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  b) przetwarzanie informacji - j.i.-w., 

  c) przetwarzanie informacji – metadane; 

 2) kierunek architektura informacji (I stopień) 

  a) podstawy zarządzania serwisami www. 

 

§ 9 

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy) 

 1) kierunek audiofonologia (I stopień) 

  a) propedeutyka zdrowia publicznego, 

  b) zdrowie środowiskowe, 

  c) globalizacja a zdrowie; 

 2) kierunek elektroradiologia (I stopień) 

  a) radiologia i ochrona radiologiczna, 

  b) systemy zarządzania jakością w elektroradiologii, 

  c) anatomia radiologiczna; 

 3) kierunek ratownictwo medyczne (I stopień) 

  a) historia medycyny, 

  b) podstawy pedagogiki, 

  c) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, 

  d) ratownictwo medyczne jako system organizacyjny; 

 4) kierunek zdrowie publiczne (I stopień) 

  a) gerontologia społeczna, 

b) zarządzanie kryzysowe (dla specjalności: administracja zdrowiem 

publicznym), 

c) pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej (dla specjalności: profilaktyka 

społeczna); 

 5) kierunek zdrowie publiczne (II stopień) 

  a) epidemiologia w zdrowiu publicznym, 

  b) zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia; 

 6) kierunek fizjoterapia (I stopień) 

  a) masaż leczniczy, 

  b) masaż sportowy; 

 7) kierunek fizjoterapia (II stopień) 

  a) masaż specjalny, 

  b) metody specjalne w kinezyterapii; 

 8) kierunek dietetyka (I stopień) 

  a) żywność specjalnego przeznaczenia, 

  b) informatyka, 

  c) język obcy, 

  d) wychowanie fizyczne, 

  e) nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zakładach gastronomicznych, 

  f) chemia ogólna i żywności; 

 9) kierunek dietetyka (II stopień) 

  a) język obcy – specjalistyczny, 

b) zarządzanie i marketing: organizacja, zarządzanie i marketing małych 

przedsiębiorstw, 

  c) edukacja i poradnictwo żywieniowe. 

 

§ 10 
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Na Wydziale Nauk Pedagogicznych 

 1) kierunek praca socjalna (I stopień) 

  a) projekt socjalny, 

  b) komunikacja interpersonalna, 

  c) negocjacje i mediacje, 

  d) podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, 

  e) superwizja w pracy socjalnej; 

 2) kierunek pedagogika specjalna (I stopień) 

  a) komunikacja alternatywna i wspomagająca, 

  b) terapia zajęciowa, 

  c) terapia metodą ruchu rozwijającego; 

 3) kierunek pedagogika specjalna (II stopień) 

  a) coaching, 

  b) prawne aspekty pracy w Polsce i UE, 

  c) podstawy ergoterapii; 

 4) kierunek pedagogika (I i II stopień) 

  a) wsparcie w opiece paliatywnej, 

  b) kurator sądowy rodzinny i dla dorosłych, 

  c) diagnostyka resocjalizacyjna i profilaktyka, 

  d) edukacja polonistyczna z metodyką, 

  e) edukacja matematyczna z metodyką, 

  f) diagnoza psychopedagogiczna specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

  g) wychowanie żłobkowe i przedszkolne z metodyką, 

  h) edukacja techniczna i komputerowa. 

 

§ 11 

 

Na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 

 1) kierunek bezpieczeństwo narodowe 

  a) system polityczny RP, 

  b) bazy danych, 

  c) ochrona cywilna; 

 2) kierunek stosunki międzynarodowe (I stopień) 

  a) instytucje i prawo UE, 

  b) międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

  c) organizacje międzynarodowe; 

 3) kierunek stosunki międzynarodowe (II stopień) 

  a) instytucje i prawo UE, 

  b) międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

  c) organizacje międzynarodowe; 

 4) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

  a) warsztat dziennikarza radiowego, 

  b) warsztat dziennikarza prasowego, 

  c) zarządzanie projektami; 

 5) kierunek politologia (I stopień) 

  a) marketing polityczny, 

  b) administracja publiczna, 

  c) podstawy organizacji oraz zarządzania, 

  d) przedmioty specjalistyczne: 
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   - sztuka negocjacji, 

   - public relations, 

   - organizacja kampanii wyborczych, 

   - samorząd i polityka lokalna, 

   - współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, 

   - mienie i finanse samorządowe; 

 6) kierunek politologia (II stopień) 

  a) psychologia polityki, 

  b) decydowanie polityczne, 

  c) komunikowanie polityczne, 

  d) przedmioty specjalistyczne: 

   - lobbing, 

   - współpraca policyjna i sądowa w UE, 

   - techniki zarządzania w administracji publicznej, 

   - realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 

   - organizacja i zarządzanie kampaniami politycznymi, 

   - organizacja i zarządzanie partiami politycznymi, 

   - consulting i PR w polityce; 

 7) kierunek studia wschodnie 

  a) wstęp do azjoznawstwa, 

  b) polityka współczesnej Japonii, 

  c) społeczeństwo współczesnych Indii; 

 8) kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień) 

  a) bezpieczeństwo społeczne, 

  b) bezpieczeństwo państwa; 

 9) kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopień) 

  a) ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

§ 12 

 

Na Wydziale Prawa i Administracji 

 1) kierunek prawo 

  a) prawoznawstwo, 

  b) powszechna historia państwa i prawa, 

  c) historia państwa i prawa polskiego, 

  d) łacińska terminologia prawnicza, 

  e) podstawy ekonomii (makro i mikro) dla prawników, 

  f) technologia informacyjna, 

  g) filozofia, 

  h) podstawy socjologii, 

  i) prawo administracyjne, 

  j) doktryny polityczno-prawne, 

  k) język obcy, 

  l) wychowanie fizyczne, 

  m) publiczne prawo gospodarcze, 

  n) postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, 

  o) podstawy psychologii, 

  p) prawo podatkowe; 

 2) kierunek administracja (I stopień) 

  a) prawoznawstwo, 
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  b) podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej, 

  c) historia administracji, 

  d) podstawy ekonomii (makro i mikro), 

  e) techniki biurowe i informatyzacja administracji, 

  f) technologia informacyjna, 

  g) filozofia, 

  h) prawo administracyjne część ogólna, 

  i) postępowanie administracyjne, 

  j) podstawy psychologii, 

  k) gospodarka nieruchomościami, 

  l) legislacja administracyjna, 

  m) język obcy, 

  n) wychowanie fizyczne, 

  o) prawo podatkowe, 

  p) prawo zamówień publicznych, 

  r) organizacja ochrony środowiska; 

 3) kierunek administracja (II stopień) 

  a) prawo pomocy socjalnej, 

  b) prawo ochrony konsumenta, 

  c) prawo ochrony środowiska, 

  d) historia nowożytnej myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej, 

  e) socjologia organizacji administracji, 

  f) przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej; 

 4) kierunek doradztwo podatkowe 

  a) prawoznawstwo, 

  b) rachunkowość; 

 5) kierunek prawo ochrony środowiska 

  a) prawo administracyjne i prawo samorządu terytorialnego, 

  b) prawoznawstwo i wykładnia prawa, 

  c) prawo gospodarki komunalnej. 

 

§ 13 

 

Na Wydziale Sztuk Pięknych 

 1) kierunek rzeźba 

  a) techniki cyfrowe. 

 

§ 14 

 

Na Wydziale Teologicznym 

 1) kierunek teologia 

  a) historia, geografia i archeologia biblijna, 

  b) teologia biblijna, 

  c) historia Kościoła w dobie współczesnej, 

  d) ekumenizm, 

  e) teologia pastoralna szczegółowa; 

 2) kierunek nauki o rodzinie (I stopień) 

  a) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

  b) małżeństwo i rodzina w Biblii, 

  c) prawo rodzinne i opiekuńcze, 
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  d) opieka paliatywna i hospicyjna, 

  e) podstawy interwencji kryzysowej; 

 3) kierunek nauki o rodzinie (II stopień) 

  a) rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, 

  b) patologie życia rodzinnego, 

  c) organizacja poradnictwa rodzinnego, 

  d) media w rodzinie; 

 4) kierunek organizacja opieki nad osobą starszą 

  a) podstawy pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, 

  b) popyt i podaż usług opiekuńczych, 

  c) mediacje w rodzinie. 

 

§ 15 

 

1. Traci moc zarządzenie Nr 142 Rektor UMK z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być zaliczane w procesie 

potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 319). 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2017 r. 

 

 

  

                                                                                                  R E K T O R  

 

 

 

                                                                                      prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


