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IV rok, VII 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 Bartłomiej Chludziński – Alternatywne formy rozwiazywania sporów prawnych  

dr Piotr Chrzczonowicz – Przestępczość na rynku sztuki (Art & Crime) 

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK, dr Zbigniew Filipiak, Historyczne i współczesne 

relacje prawa i sztuki  

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK – Zasady wykładni prawa  

prof. dr hab. Danuta Janicka – Wprowadzenie do ustroju i prawa niemieckiego  

prof. dr hab. Danuta Janicka - Szlakiem dawnych władz i instytucji sądowych w Polsce. 
Wykład ilustrowany  

dr Jagoda Jaskulska – Prawo urzędnicze 

dr Karolina Karpus - Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

(Circular Economy) w perspektywie prawnej 

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

dr Karolina Karpus – Prawo ochrony przyrody 

dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK – Biznes i prawa człowieka  

dr Katarzyna Krupa-Lipińska – Prawo własności przemysłowej 

dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski  – Słowniki w pracy prawnika  

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka – 

Kryminalistyka 

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK – Psychologia kryminalistyczna  

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

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

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

dr Beata Rutkowska – Zbiorowe stosunki pracy 

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

ubezpieczenie zdrowotne  

dr Michał Ziemiak – Doradztwo odszkodowawcze  



 

 

 

IV rok, VIII semestr  

(Semestr letni) 

dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK – Prawo medyczne  

dr Marcin Berent – Detektywistyka 

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK – Konstytucjonalizm i jego warianty 

dr hab. Janusz Bojarski – Prawo karne gospodarcze  

dr hab. Janusz Bojarski – Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary 

dr Piotr Chrzczonowicz – Kryminologia  

dr Piotr Chrzczonowicz – Wiktymologia 

dr Małgorzata Cilak – Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  

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

współczesnego państwa. Zagadnienia podstawowe  

dr Marcin Drewek – Prawo energii odnawialnej  

dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK – Wprowadzenie do praw antycznych 

dr Tomasz Jasiakiewicz - Dziedziczenie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 

dr Jagoda Jaskulska – Zatrudnienie w podmiotach leczniczych 

dr Ewa Kabza - Współczesne alternatywne modele życia rodzinnego 

dr Damian Kaczan – Prawo farmaceutyczne  

dr Karolina Karpus – Prawo o emisjach i zanieczyszczeniach 

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

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – Prawo karne skarbowe  

dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski – Kultura języka polskiego w praktyce 

prawniczej  

dr Tomasz Kucharski – Podstawy archiwistyki, archiwoznawstwa i prawa archiwalnego 

dla prawników i administratywistów 

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK – Podstawy prawa karnego wykonawczego 

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK – Prawo o adwokaturze 

dr Joanna May – Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych   

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



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

Polsce 

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

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

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

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Kościelne prawo małżeńskie 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Prawo leśne  

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

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Prawo łowieckie 

dr Beata Rutkowska – Instytucje ochrony rodzicielstwa w prawie pracy 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe  

dr Leszek Stępka – Prawo o broni  

dr Leszek Stępka – Prawo policyjne – wybrane zagadnienia  

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

społecznych  

dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK – Podstawy ustroju 

konstytucyjnego Republiki Czeskiej  

dr Wojciech Włoch – Współczesne teorie sprawiedliwości  

dr Michał Ziemiak & dr Michał Marszelewski – Prawo ubezpieczeń gospodarczych 

dr Agata Ziółkowska – Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w 

wojsku 

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

w służbach mundurowych 

dr Maciej Żenkiewicz – Organizacje międzynarodowe 

dr Maciej Żenkiewicz – Międzynarodowe prawo inwestycyjne 

dr Maciej Żenkiewicz – Współczesne problemy prawno-międzynarodowe w Ameryce 

Łacińskiej 

 

 

V rok, semestr IX 

(Semestr zimowy) 

Dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK – Grecka i rzymska teoria prawa 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółek 



 

V rok, semestr IX 

(Semestr letni) 

dr Piotr Chrzczonowicz – Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych  

dr Beata Rutkowska – Status prawny pracowników wymiaru sprawiedliwości 

 


