
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2019; poz. 160 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 63 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 15 maja 2019 r. 

 

w sprawie określenia struktury wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu 

 

Na podstawie § 27 ust. 2 w związku z § 184 pkt 2 oraz § 165 ust. 1 Statutu UMK w Toruniu  

z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)  

 

 

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Z dniem 1 października 2019 r. ustala się następujące nazwy wydziałów na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu: 

 

1) Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii, 

2) Wydział Chemii, 

3) Wydział Farmaceutyczny, 

4) Wydział Humanistyczny, 

5) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 

6) Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, 

7) Wydział Lekarski, 

8) Wydział Matematyki i Informatyki, 

9) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

10) Wydział Nauk Historycznych, 

11) Wydział Nauk o Zdrowiu, 

12) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

13) Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, 

14) Wydział Prawa i Administracji, 

15) Wydział Sztuk Pięknych, 

16) Wydział Teologiczny. 
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§ 2 

 

Z dniem 1 października 2019 r. dyscypliny naukowe zostają przyporządkowane do wydziałów 

w następujący sposób: 

 

1) Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii: 

a) nauki biologiczne, 

b) weterynaria; 

2) Wydział Chemii: 

a) nauki chemiczne; 

3) Wydział Farmaceutyczny: 

a) nauki farmaceutyczne; 

4) Wydział Humanistyczny: 

a) językoznawstwo, 

b) literaturoznawstwo, 

c) nauki o kulturze i religii; 

5) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: 

a) astronomia, 

b) automatyka, elektronika i elektrotechnika, 

c) informatyka techniczna i telekomunikacja, 

d) nauki fizyczne; 

6) Wydział Filozofii i Nauk Społecznych: 

a) filozofia, 

b) nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

c) nauki socjologiczne, 

d) pedagogika, 

e) psychologia; 

7) Wydział Lekarski: 

a) nauki medyczne; 

8) Wydział Matematyki i Informatyki: 

a) matematyka, 

b) informatyka; 

9) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: 

a) ekonomia i finanse, 

b) nauki o zarządzaniu i jakości; 

10) Wydział Nauk Historycznych: 

a) archeologia, 

b) historia; 

11) Wydział Nauk o Zdrowiu: 

a) nauki o zdrowiu; 

12) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: 

a) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 

b) nauki o Ziemi i środowisku; 

13) Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: 

a) nauki o bezpieczeństwie, 
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b) nauki o polityce i administracji; 

14) Wydział Prawa i Administracji: 

a) nauki prawne; 

15) Wydział Sztuk Pięknych: 

a) nauki o sztuce, 

b) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; 

16) Wydział Teologiczny: 

a) nauki teologiczne. 

§ 3 

 

Z dniem 1 października 2019 r.  kierunki studiów zostają przyporządkowane do wydziałów  

w następujący sposób: 

 

1) Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii: 

a) biologia, 

b) biologia sądowa, 

c) biotechnologia, 

d) chemia medyczna (z Wydziałem Chemii), 

e) diagnostyka molekularna, 

f) global change biology, 

g) ochrona środowiska, 

h) sport i wellness (z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziałem 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), 

i) weterynaria; 

2) Wydział Chemii: 

a) chemia, 

b) chemia i technologia żywności, 

c) chemia kosmetyczna, 

d) chemia kryminalistyczna, 

e) chemia medyczna (z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynarii); 

3) Wydział Farmaceutyczny: 

a) analityka medyczna, 

b) farmacja, 

c) kosmetologia; 

4) Wydział Humanistyczny: 

a) East and Central European Studies, 

b) etnologia- antropologia kulturowa, 

c) filologia angielska, 

d) filologia bałkańska, 

e) filologia germańska, 

f) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, 

g) filologia polska, 

h) filologia polska jako obca, 

i) filologia romańska, 
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j) filologia rosyjska, 

k) filologia włoska, 

l) japonistyka, 

m) komparatystyka literacko-kulturowa, 

n) kulturoznawstwo, 

o) lingwistyka praktyczna i copywriting, 

p) lingwistyka stosowana, 

q) logopedia; 

5) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: 

a) astronomia, 

b) automatyka i robotyka, 

c) fizyka, 

d) fizyka techniczna, 

e) informatyka stosowana; 

6) Wydział Filozofii i Nauk Społecznych: 

a) architektura informacji, 

b) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

c) filozofia, 

d) kognitywistyka, 

e) medioznawstwo, 

f) MISH-S (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne), 

g) praca socjalna, 

h) psychologia, 

i) socjologia, 

j) pedagogika, 

k) pedagogika medialna, 

l) pedagogika specjalna, 

m) praca socjalna, 

n) sport i wellness (z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynarii, oraz 

Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), 

o) zarządzanie informacją i bibliologia; 

7) Wydział Lekarski: 

a) biotechnologia, 

b) inżynieria biomedyczna, 

c) inżynieria biomedyczna (z UTP w Bydgoszczy), 

d) kierunek lekarski, 

e) optometria, 

f) optyka okularowa z elementami optometrii; 

8) Wydział Matematyki i Informatyki: 

a) bezpieczeństwo narodowe (z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie), 

b) informatyka, 

c) matematyka, 

d) matematyka i ekonomia (z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), 

e) matematyka stosowana; 
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9) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: 

a) ekonomia, 

b) finanse i rachunkowość, 

c) komunikacja i psychologia w biznesie, 

d) logistyka, 

e) matematyka i ekonomia (z Wydziałem Matematyki i Informatyki), 

f) Tourism Management, 

g) zarządzanie; 

10) Wydział Nauk Historycznych: 

a) archeologia, 

b) archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, 

c) historia, 

d) Studia Skandynawsko-Bałtyckie, 

e) wojskoznawstwo; 

11) Wydział Nauk o Zdrowiu: 

a) audiofonologia, 

b) dietetyka, 

c) elektroradiologia, 

d) fizjoterapia, 

e) pielęgniarstwo, 

f) położnictwo, 

g) ratownictwo medyczne, 

h) terapia zajęciowa, 

i) zdrowie publiczne; 

12) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: 

a) geografia, 

b) geoinformacja środowiskowa, 

c) gospodarka przestrzenna, 

d) sport i wellness (z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynarii oraz Wydziałem 

Filozofii i Nauk Społecznych), 

e) studia miejskie, 

f) Tourism Management, 

g) turystyka i rekreacja; 

13) Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: 

a) bezpieczeństwo narodowe (z Wydziałem Matematyki i Informatyki), 

b) bezpieczeństwo wewnętrzne,  

c) politologia, 

d) stosunki międzynarodowe; 

14) Wydział Prawa i Administracji: 

a) administracja, 

b) doradztwo podatkowe, 

c) prawo, 
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d) prawo ochrony środowiska; 

15) Wydział Sztuk Pięknych: 

a) architektura wnętrz, 

b) grafika, 

c) historia sztuki, 

d) konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 

e) krytyka artystyczna, 

f) malarstwo, 

g) ochrona dóbr kultury, 

h) rzeźba, 

i) sztuka mediów i edukacja wizualna; 

16) Wydział Teologiczny: 

a) nauki o rodzinie, 

b) teologia. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 r. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


