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I rok, II semestr 

(Semestr letni) 

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

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

dr Marcin Berent – Detektywistyka 

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK – Ustrój konstytucyjny Holandii 

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

współczesnego państwa. Zagadnienia podstawowe  

dr Anna Frydrych-Depka – Podstawy systemu wyborczego RP 

dr hab. Milena Korycka-Zirk, prof. UMK  – Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy 

i administrację publiczną  

dr Tomasz Kucharski – Podstawy archiwistyki, archiwoznawstwa i prawa archiwalnego 

dla prawników i administratywistów 

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 

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

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Podstawy ustroju Państwa – Miasta Watykan 

dr Wojciech Włoch – Współczesne teorie sprawiedliwości  

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

przez służby mundurowe 

 

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 Piotr Chrzczonowicz – Kryminologia  



dr Małgorzata Cilak – Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  

dr Anna Frydrych-Depka – Administracja wyborcza w RP 

dr Jagoda Jaskulska – Zatrudnienie w podmiotach leczniczych 

dr Ewa Kabza - Współczesne alternatywne modele życia rodzinnego 

dr hab. Tomasz Oczkowski – Prawo wykroczeń  

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Prawo leśne  

dr Leszek Stępka – Prawo o broni  

dr Leszek Stępka – Prawo policyjne – wybrane zagadnienia  

dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – Ochrona danych osobowych pracownika 

dr hab. Anna Tarnowska – Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu  

 

III rok, V semestr 

(Semestr zimowy) 

dr hab. Anna Brzezińska-Rawa – Ochrona konkurencji i konsumentów (limit 80 miejsc) 

dr Anna Frydrych-Depka – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

prof. dr hab. Danuta Janicka – Wprowadzenie do ustroju i prawa niemieckiego (limit 60 

miejsc) 

dr Tomasz Jasiakiewicz - Dziedziczenie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 

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

osób niepełnosprawnych (tylko studia stacjonarne) 

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

dr Karolina Karpus – Prawo ochrony przyrody 

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

usług 

dr Andrzej Madeja – Wartości europejskie 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Urzędowe interpretacje daninowe  

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

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółek 



dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – Polityka antydyskryminacyjna i 

antymobbingowa w zakładzie pracy 

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK  – Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym  

prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski – Prawo umów międzynarodowych  

 

III rok, VI semestr 

(Semestr letni) 

dr Marcin Drewek – Prawo energii odnawialnej  

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

dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe  

dr Małgorzata Szalewska – Prawo geologiczne i górnicze 

dr Małgorzata Szalewska – Prawo ochrony różnorodności biologicznej 

dr Agata Ziółkowska – Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w 

wojsku 

 

 


