
UCHWAŁA Nr 4/DO/2019 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 12 marca 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo 

 po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

 

 

 

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

dnia 22 października 2013 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 252 ze zm.), w 

związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz w związku z 

Uchwałą Senatu UMK Nr 5 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programów i 

planów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 27) 

 

  

u c h w a l a  s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się efekty uczenia się dla kierunku prawo.  

2. Efekty uczenia się dla kierunku prawo stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Przyjmuje się program stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

prawo. 

2. Program stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Przyjmuje się program niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

prawo. 

2. Program niestacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 



2 

 

§ 4 

1. Przyjmuje się plan stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. 

2. Plan stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 5 

1. Przyjmuje się plan niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. 

2. Plan niestacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 6 

Efekty uczenia się, program i plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo 

obowiązują na studiach rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

                 Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

                 Dziekan 

 

 


