
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 215 

  

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 134 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 1 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych   

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej  

za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia  

od roku akademickiego 2021/2022    

 

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 

na studiach (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 301)  

 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się następujące wysokości stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych latach, 

kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych, obowiązujące studentów przez cały okres 

studiów: 

 

Lp. Wydział / kierunek  Poziom studiów 

Wysokość 

opłaty za jedną 

godzinę zajęć 

(zł) 

I.  Wydział Farmaceutyczny  

1.  farmacja  jednolite mgr 15 

2. analityka medyczna jednolite mgr 15 

3. kosmetologia  
I stopnia 11 

II stopnia 11 

II.  Wydział Lekarski  

1.  lekarski  jednolite mgr 27 

2.  biotechnologia medyczna I stopnia 20 

3.  
optyka okularowa z elementami 

optometrii 
I stopnia 20 

4.  optometria II stopnia 20 
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III.  Wydział Nauk o Zdrowiu  

1.  fizjoterapia jednolite magisterskie 12 

2. zdrowie publiczne  II stopnia 10 

3. elektroradiologia I stopnia 10 

4. audiofonologia  I stopnia 10 

5. pielęgniarstwo  
I stopnia 12 

II stopnia 12 

6. położnictwo 
I stopnia 12 

II stopnia 12 

7. dietetyka 
I stopnia 10 

II stopnia 10 

8. ratownictwo medyczne  I stopnia 11 

9. terapia zajęciowa I stopnia 10 

 

§ 2 

 

Ustala się następujące wysokości czesnego oraz stawek za jedną godzinę zajęć  

na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych, obowiązujące studentów 

przez cały okres studiów: 

 

Lp. Wydział / kierunek Poziom studiów 
Wysokość opłaty 

ratalnej – 8 rat (zł) 

 Wysokość opłaty     

 za jedną godzinę 

zajęć (zł) 

  

I.  Wydział Lekarski   

1.  lekarski  jednolite mgr 5 000 27  

II.  Wydział Nauk o Zdrowiu  

1. fizjoterapia jednolite mgr 3 180 16 

2. elektroradiologia I stopnia 1 990 16 

3. pielęgniarstwo  II stopnia 1 325 14 

4. położnictwo II stopnia 1 130 14 

5. dietetyka 
I stopnia 1 990 16 

II stopnia 1 590 14 

6. ratownictwo medyczne  I stopnia 2 732 16 

 

 

 



3 

 

§ 3 

 

Ustala się następujące wysokości stawek w każdym roku akademickim na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujące studentów przez cały okres studiów: 

1) za jedną godzinę zajęć z wychowania fizycznego 8 zł; 

2) za jedną godzinę zajęć z języka obcego 8 zł; 

3) za jedną godzinę praktyk 8 zł. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

 

 

                                                                                                  R E K T O R  

 

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Andrzej Sokala 


