
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2019; poz. 91 

   

UCHWAŁA Nr 33 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich  

i kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) 

 

  

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

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 176 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich 

i kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe (Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 

435), § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu 

toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, 

maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe, 

udokumentowane przez: 

1) polskie związki sportowe w postaci zaświadczenia o aktualnej klasie 

mistrzowskiej międzynarodowej lub klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie 

sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich 

związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż 

związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego 

osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego 

Centrum Sportowego; 

2) zagraniczne związki sportowe w postaci zaświadczenia o udziale kandydata w 

reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub 

Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy 

(również akademickich) lub uzyskania miejsc 1–3 zajętych w mistrzostwach 

kraju. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o 

Zdrowiu w kampusie bydgoskim: dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, 



2 

 

zdrowie publiczne maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający 

osiągnięcia sportowe, udokumentowane przez:  

1) polskie związki sportowe w postaci zaświadczenia o aktualnej klasie 

mistrzowskiej międzynarodowej lub klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie 

sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku 

polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci 

opinii tegoż związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i 

wykazu jego osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Kierownika Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum; 

2) zagraniczne związki sportowe w postaci zaświadczenia o udziale kandydata w 

reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub 

Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy 

(również akademickich) lub uzyskania miejsc 1–3 zajętych w mistrzostwach 

kraju. 

3. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, można skorzystać w ciągu dwóch lat od     

dnia wydania zaświadczenia, nie dłużej jednak niż do dnia utraty jego ważności lub 

wydania opinii potwierdzającej osiągnięcia sportowe kandydata.”.  

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019 r. 

 

 

 

  Przewodniczący Senatu  

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn  

R e k t o r 
 

 

 


