
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 

 

  W jaki sposób można się zapisać na te studia? 
Aby się zapisać należy przesłać (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) na adres Sekretariatu 
Studiów (patrz: kontakt) wypełniony formularz zgłoszeniowy (można skan, ale później poprosimy o 
oryginał) i odpis dyplomu ukończenia studiów (może być kopia, ale przy okazji prosimy o okazanie 
oryginału, by potwierdzić zgodność kopii). Formularz zgłoszeniowy  jest dostępny na stronach: 

https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/oferta/?id_kursu=4139 
https://www.geo.umk.pl/kandydat/studia-podyplomowe/planowanie-przestrzenne/ 

Dokumenty można także złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu. 

  Do kiedy należy złożyć dokumenty? 

Cały czas prowadzimy nabór i potrwa to jeszcze 2-3 tygodnie. Raz jeszcze skontaktujemy się z 

osobami, które złożyły dokumenty i potwierdzimy deklarację rozpoczęcia studiów, następnie prześlemy 

oficjalną informację z wynikiem rekrutacji. 

 

 

Organizacja zajęć 

  Czy studia odbywają się w systemie stacjonarnym czy online? 

Zajęcia planujemy w trybie hybrydowym (zajęcia w sali, ale jednocześnie na platformie MS Teams). 

Wyjątkiem może być kilka godzin zajęć z komputerami lub w terenie (w zależności od decyzji 

prowadzącego) i egzamin końcowy. 

  Jak  często są zjazdy? 

Przewidzianych jest ok. 7-8 zjazdów z ewentualną rezerwą, co daje 1-2 spotkania w miesiącu.  
Zjazdy odbywają się w soboty - ok. 12 godzin lekcyjnych (9 zegarowych, czyli od 9 do 20 z przerwami) i 
niedziele (ok. 8 godzin, czyli do godz. 14-15). A zatem średnio 20 godzin przypada na zjazd. 
Dodatkowe spotkanie trzeba jeszcze doliczyć na egzamin końcowy. 
 
 

  Jaki jest przewidywany czas rozpoczęcia zjazdów? 

Gdy zakończymy proces rekrutacji przystępujemy do opracowania harmonogramu spotkań. Z 

wyprzedzeniem przesyłamy informację o zaplanowanych terminach zjazdów. Wstępnie planujemy 

rozpoczęcie tegorocznej edycji na przełomie października i listopada. 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania 

https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/oferta/?id_kursu=4139
https://www.geo.umk.pl/kandydat/studia-podyplomowe/planowanie-przestrzenne/


 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty 

  Ile wynosi wpisowe i jaki jest termin na jego uiszczenie? 

Koszt: I semestr – 2160 zł, II semestr – 2160 zł, łącznie 4320 zł, opłata ratalna 540 zł 

W momencie rozpoczęcia studiów podajemy terminy uiszczania opłat, co zależy od zadeklarowanej 

formy (jednorazowo/semestralnie/ratalnie). Nie pobieramy żadnych opłat z góry w trakcie rekrutacji. 

 

  Czy wystawiacie fakturę za płatność? 

Tak, takie dokumenty wystawia Dział Finansowy UMK, dlatego należy skontaktować się z właściwą 

osobą drogą mailową: faktura@umk.pl 

 

 

 

Jaka jest forma zaliczenia studiów? 

W trakcie zajęć poszczególne przedmioty są zaliczane u prowadzących (wykłady na zaliczenie, 

ćwiczenia na ocenę). Po zakończeniu zajęć (w uzgodnionym wspólnie terminie) odbywa się egzamin 

końcowy w formie testu, obejmujący merytorycznie tematykę wykładów (nie ma żadnej dodatkowej 

obrony, pracy pisemnej itp.). 

 

 

Kontakt 

  W jaki sposób i z kim możemy się kontaktować w sprawie studiów podyplomowych? 

Sekretariat ds. Studiów Podyplomowych 
mgr Małgorzata Andrzejewska 
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, pok. 114 
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 
tel. 056 611 44 43 
e-mail: msobczak@umk.pl  
   

Kierownik Studiów Podyplomowych 
dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK 
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 
tel. +48 56 611 26 04 
mail: grzelak@umk.pl 
 
W trakcie studiów korzystamy z kontaktu przez platformę MS Teams i akademicką pocztę 

elektroniczną, do których każdy słuchacz otrzyma dostęp po zakończeniu procesu rekrutacji. 
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