
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2019; poz. 337 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 148 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 

wysokości opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i egzaminy 

w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 117 ust. 1 pkt. 5 i 6 Statutu UMK 

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

 

 

z a r z ą d z a  się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia 

podyplomowe, kursy dokształcające i egzaminy w części toruńskiej UMK w roku akademickim 

2019/2020 (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 253 z późn. zm.), wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 1 dodaje się następujące pozycje dotyczące Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania oraz Wydziału Nauk Historycznych:  

 

Lp. 
Wydział 

Zakres studiów 

Czas 

trwania 

Wysokość czesnego w systemie płatności 
Stawka za 

godzinę 

zajęć miesięcznym semestralnym 
za całe 

studia 

1 2 3 4 5 6 7 

V 
Wydział Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania 
          

12 Event Management*           

  opłata za studia  2 semestry 565,00  2 260,00 4 520,00  27,00  
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opłata w przypadku zgłoszenia od 

21.09.2019 do 30.09.2019 r. – zniżka 5% 
2 semestry 535,00  2 140,00 4 280,00  27,00  

  

opłata dla członków  Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań 

MPI Poland Chapter – zniżka 5% 

2 semestry 535,00  2 140,00 4 280,00  27,00  

  
opłata dla posiadaczy karty absolwent 

UMK – zniżka 10% 
2 semestry 510,00  2 040,00 4 080,00 27,00  

  
opłata w przypadku zgłoszenia do 

20.09.2019 r. –  zniżka 10% 
2 semestry 510,00  2 040,00 4 080,00 27,00  

  

opłata w przypadku udziału co najmniej 

3 osób z tej samej instytucji – zniżka 

10% (dla każdej osoby) 

2 semestry 510,00  2 040,00 4 080,00 27,00  

VI  Wydział Nauk Historycznych            

4.a  

kancelaria tajna i ochrona informacji 

niejawnych - opłata dla posiadaczy karty 

absolwent UMK 

2 semestry 370,00  1 480,00  2 960,00  18,00  

*Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać. 

 

2) w § 3 zmienia się następujące pozycje dotyczące Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych: 

 

Lp. 
Jednostka                                                                  

Zakres kursu  

Wysokość czesnego w systemie płatności 

miesięcznym semestralnym 
odpłatność za 

całość 

1 2 3 4 5 

VI 
Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych 
      

 1 Egzaminy TOLES       

  TOLES Foundation (opłata standardowa)     705,00 

  
dla uczestników kursów organizowanych przez 

SPNJO 
- - 660,00 

  TOLES Higher (opłata standardowa)      860,00 

  
dla uczestników kursów organizowanych przez 

SPNJO 
- - 790,00 

  TOLES Advanced (opłata standardowa)      1 030,00 

  
dla uczestników kursów organizowanych przez 

SPNJO 
- - 930,00 
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3) w § 3 dodaje się następujące pozycje dotyczące Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych: 

Lp. 
Jednostka                                                                  

Zakres kursu  

Wysokość czesnego w systemie płatności 

miesięcznym semestralnym 
odpłatność za 

całość 

1 2 3 4 5 

VI 
Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych 
      

5  Kursy ogólne        

5.14 
Język obcy z elementami biznesu i prawa - 50 

godz., kurs roczny 
      

  
studenci, doktoranci, pracownicy UMK i ich 

rodziny  (opłata standardowa) 
94,00 375,00 750,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

85,00 338,00 675,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny   (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

75,00 300,00 600,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 113,00 450,00 900,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK; 

102,00 405,00 810,00 
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osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK i zapis do końca 

sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO UMK; 

- karta Absolwent UMK i uczestniczenie w 

momencie zapisu w innym kursie w SPNJO 

UMK (opłata za drugi kurs); 

90,00 360,00 720,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
125,00 500,00 1 000,00 

5.15 

Język obcy z elementami biznesu i prawa - 

możliwość odbycia kursu w 4 niezależnych 

modułach; 1 moduł – 25 godzin 

      

  
studenci, doktoranci, pracownicy UMK i ich 

rodziny  (opłata standardowa) 
94,00 - 375,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

85,00 - 338,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny   (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

75,00 - 300,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 113,00 - 450,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK; 

102,00 - 405,00 
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osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK i zapis do końca 

sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO UMK; 

- karta Absolwent UMK i uczestniczenie w 

momencie zapisu w innym kursie w SPNJO 

UMK (opłata za drugi kurs); 

90,00 - 360,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
125,00 - 500,00 

  Kursy specjalistyczne       

9.17 
Język prawniczy -TOLES Higher Revision – 25 

godzin 
      

  
studenci, doktoranci, pracownicy UMK i ich 

rodziny  (opłata standardowa) 
107,00 - 425,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

96,00 - 383,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny   (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

85,00 - 340,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 144,00 - 575,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK; 

130,00 - 518,00 
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osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK i zapis do końca 

sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO UMK; 

- karta Absolwent UMK i uczestniczenie w 

momencie zapisu w innym kursie w SPNJO 

UMK (opłata za drugi kurs); 

115,00 - 460,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
150,00 - 600,00 

9.18 
Język prawniczy -TOLES Advanced Revision – 

25 godzin 
      

  
studenci, doktoranci, pracownicy UMK i ich 

rodziny  (opłata standardowa) 
107,00 - 425,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

96,00 - 383,00 

  

studenci; doktoranci; pracownicy UMK i ich 

rodziny   (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

85,00 - 340,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 144,00 - 575,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK; 

130,00 - 518,00 
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osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

- karta Absolwent UMK i zapis do końca 

sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO UMK; 

- karta Absolwent UMK i uczestniczenie w 

momencie zapisu w innym kursie w SPNJO 

UMK (opłata za drugi kurs); 

115,00 - 460,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
150,00 - 600,00 

 12 
Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do matury 
      

12.1 
Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do matury - 60 godzin 
      

  
dzieci pracowników UMK  (opłata 

standardowa) 
113,00 450,00 900,00 

  

dzieci pracowników UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

102,00 405,00 810,00 

  

dzieci pracowników UMK  (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

90,00 360,00 720,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 135,00 540,00 1 080,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

122,00 486,00 972,00 
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osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

108,00 432,00 864,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
300,00 - 1 200,00 

12.2 
Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do matury - 30 godzin 
      

  
dzieci pracowników UMK  (opłata 

standardowa) 
113,00 - 450,00 

  

dzieci pracowników UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

102,00 - 405,00 

  

dzieci pracowników UMK  (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

90,00 - 360,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 135,00 - 540,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

122,00 - 486,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

108,00 - 432,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
150,00 - 600,00 

 13 
Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
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13.1 

Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - 60 

godz. 

      

  
dzieci pracowników UMK  (opłata 

standardowa) 
113,00 450,00 900,00 

  

dzieci pracowników UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

102,00 405,00 810,00 

  

dzieci pracowników UMK  (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

90,00 360,00 720,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 135,00 540,00 1 080,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

122,00 486,00 972,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

108,00 432,00 864,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
300,00 - 1 200,00 

13.2 

Kurs dokształcający z języka obcego 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - 30 

godz. 

      

  
dzieci pracowników UMK  (opłata 

standardowa) 
113,00 - 450,00 

  

dzieci pracowników UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

102,00 - 405,00 
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dzieci pracowników UMK  (opłata zniżkowa)                  

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs);  

                                                                                                                                                                                                                        

90,00 - 360,00 

  osoby spoza UMK (opłata standardowa) 135,00 - 540,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:   

- zapis na kurs do końca sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK; 

- uczestniczenie w momencie zapisu w innym 

kursie w SPNJO UMK (opłata za drugi kurs); 

122,00 - 486,00 

  

osoby spoza UMK (opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z następujących 

warunków:  

- kontynuacja kursu tego samego języka w 

SPNJO UMK i zapis do końca sierpnia; 

- uczestniczenie w momencie zapisu na drugi 

kurs, w  kursie kontynuującym naukę wcześniej 

rozpoczętego języka w SPNJO UMK (opłata za 

drugi kurs); 

108,00 - 432,00 

  
kursy dla firm zewnętrznych w formie grup 

zorganizowanych (min. 10 osób) 
150,00 - 600,00 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 r. 
 

 

 

  R E K T O R  

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn  


