
UCHWAŁA Nr 11/DO/2016 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 12 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany planów studiów w zakresie zajęć ogólnouniwersyteckich na 

kierunkach administracja i prawo 

 

 Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 

dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2013 r., nr 10, poz. 298 z późn. zm.), 

Uchwały Senatu UMK Nr 147 z dnia 27 października 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 142 

Senatu UMK z dnia 16 grudnia 2015 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia (Biuletyn Prawny UMK z 2015 

r., poz. 317) 

 

  

u c h w a l a  s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja  

w ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć ogólnouniwersyteckich w 

wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja  

w ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć ogólnouniwersyteckich w 

wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Zmienia się plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja  

w ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć ogólnouniwersyteckich w 

wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Dostosowuje się nazewnictwo seminariów do obowiązujących przepisów. 

3. Plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 4 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w 

ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć ogólnouniwersyteckich w 

wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Dostosowuje się nazewnictwo seminariów do obowiązujących przepisów. 

3. Plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

1. Zmienia się plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na 

kierunku prawo w ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć 

ogólnouniwersyteckich w wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Dostosowuje się nazewnictwo seminariów do obowiązujących przepisów. 

3. Plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 6 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na 

kierunku prawo w ten sposób, że wprowadza się obowiązkowe zaliczenie zajęć 

ogólnouniwersyteckich w wymiarze 2 pkt ECTS. 

2. Dostosowuje się nazewnictwo seminariów do obowiązujących przepisów. 

3. Plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

§ 7 

Plany studiów, o których mowa w § 1-6 obowiązują studentów rozpoczynających studia  

w roku akademickim 2016/2017. 

 

 

 

          Przewodniczący Rady Wydziału 

 

 

        Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK 

               p.o. Dziekana 

 

 


