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I rok, II semestr 

(Semestr letni) 

dr Marcin Berent – Detektywistyka 

dr Piotr Chrzczonowicz – Kryminologia  

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK  – Prawo naturalne wobec problemów 

współczesnego państwa. Zagadnienia podstawowe  

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Historia Policji 

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Historia biurokracji 

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej 

Polsce 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Włoskie prawo ochrony środowiska 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Prawo łowieckie 

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK  – Prawo parlamentarne 

dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK – Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – od 

kolonii amerykańskich po współczesną Europę 

dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK – Koncepcja państwa prawa w perspektywie 

historyczno-prawnej i komparatystycznej 

dr Agata Ziółkowska – Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej 

w służbach mundurowych 

 

 

II rok, IV semestr 

(Semestr letni) 

dr hab. Janusz Bojarski – Prawo karne gospodarcze  

dr hab. Janusz Bojarski – Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary 

dr Małgorzata Cilak – Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  



Dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK – Prawo wyznaniowe w Europie (wybrane aspekty) 

dr Jagoda Jaskulska – Zatrudnienie w podmiotach leczniczych 

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – Prawo spadkowe w administracji. Dziedziczenie 

gmin i Skarbu Państwa 

dr Ewa Kabza - Współczesne alternatywne modele życia rodzinnego 

dr Julia Kapelańska-Pręgowska – Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny   

dr Karolina Karpus – Prawo o emisjach i zanieczyszczeniach 

dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK – Prawo wykroczeń  

dr Leszek Stępka – Prawo o broni  

dr Leszek Stępka – Prawo policyjne – wybrane zagadnienia  

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – System finansowy ubezpieczeń 

społecznych  

 

 

III rok, V semestr 

(Semestr zimowy) 

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK  – Pozaeuropejska myśl społeczno – polityczna  

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK  – Nacjonalizmy i rasizm – wybrane zagadnienia  

dr Piotr Chrzczonowicz – Prawa ofiar przestępstw 

dr Piotr Chrzczonowicz - Patologie w sferze zamówień publicznych i ich zwalczanie 

dr Tomasz Jasiakiewicz - Dziedziczenie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 

dr Julia Kapelańska-Pręgowska – Prawnomiędzynarodowa ochrona praw kobiet, dzieci i 

osób niepełnosprawnych  

dr Karolina Karpus – Smog a prawo do życia w środowisku dobrej jakości 

dr Karolina Karpus – Prawo ochrony przyrody 

dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK  – Kontrola administracji  

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska – Prawo turystyczne 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy & dr Michał Marszelewski  – Prawo wodne 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Ochrona środowiska w prawach antycznych 

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – Składki na ubezpieczenie społeczne i 

ubezpieczenie zdrowotne  

 

 



 

III rok, VI semestr 

(Semestr letni) 

dr Marcin Drewek – Prawo energii odnawialnej 

dr Damian Kaczan – Prawo farmaceutyczne  

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – Postępowanie w sprawach nieletnich  

dr Agata Ziółkowska – Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w 

wojsku 

 

 


