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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 hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK – Ochrona konkurencji i konsumentów  

dr hab.  Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK – Planowanie przestrzenne i prawo budowlane  

dr Bartłomiej Chludziński – Alternatywne formy rozwiazywania sporów prawnych  

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

dr Agata Czarnecka - Czy sprawiedliwość jest prawu do istnienia koniecznie potrzebna? 

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  

dr Anna Frydrych-Depka – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

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

osób niepełnosprawnych  

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 Katarzyna Krupa-Lipińska – Prawo własności przemysłowej 

dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski (Wydział Humanistyczny, Instytut 

Językoznawstwa) – 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. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – 

Prawo celne 

dr Michał Leciak – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów  

dr Michał Leciak – Prawo sportowe 

dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK – Prawo umów handlowych 

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

dr hab. Paweł Nowicki, prof. UMK – Ekonomiczna analiza prawa  

dr hab. Paweł Nowicki, prof. UMK – System zamówień publicznych w Unii Europejskiej  

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 Beata Rutkowska – Zbiorowe stosunki pracy 

dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – Polityka antydyskryminacyjna i 

antymobbingowa w zakładzie pracy 

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

ubezpieczenie zdrowotne  

dr Michał Ziemiak – Doradztwo odszkodowawcze  

 

V rok, semestr IX 

(Semestr zimowy) 

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

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr Ewa Prejs – Podatek od towarów i usług 

dr Ewa Prejs – Procedury kontrolne w prawie podatkowym 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółek 

 


