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Wydział Prawa i Administracji jest jednym z najstarszych wydziałów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu i największym w Polsce Północnej. Od chwili  powstania  

z Wydziałem związanych było wielu wybitnych profesorów prawa, w tym w szczególności 

wywodzących się z Uniwersytetów Stefana Batorego w Wilnie oraz Jana Kazimierza we 

Lwowie. Wykształcili oni pokolenia studentów oraz wnieśli znaczący wkład do nauki prawa. 

Wielki jest też wkład Wydziału w rozwój Uniwersytetu, regionu Pomorza i Kujaw oraz kraju. 

Tradycja i dotychczasowe osiągnięcia są solidnym fundamentem do formułowania Misji 

Wydziału wybiegającej w przyszłość. 

 

Misją Wydziału Prawa i Administracji jest w szczególności: 

- kształcenie na poziomie akademickim studentów prawa, administracji, europeistyki oraz 

innych tworzonych na Wydziale kierunków, tak aby potrafili sprostać wyzwaniom oraz 

potrzebom współczesnego społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa, 

- rozwijanie studiów doktoranckich, umożliwiających pogłębienie wiedzy teoretycznej  

i przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, 

- rozwijanie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń dających 

aktualną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z wielu dziedzin prawa, 

- krzewienie wśród studentów rzetelności zawodowej, samodzielności myślenia, kultury 

osobistej i umysłowej oraz zasad etycznego i zgodnego z prawem postępowania, 

- szerzenie wiedzy i kultury prawnej w społeczeństwie. 

 

Wydział Prawa i Administracji kształci studentów na możliwie najwyższym poziomie 

oraz stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i umiejętności naukowych. W tym celu 

Wydział popiera działalność studenckich kół i stowarzyszeń naukowych, organizację 

konferencji, seminariów i sesji naukowych, promuje najlepszych studentów stypendiami  za 

wyniki w nauce, nagrodami za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe. 

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe dotyczące prawa polskiego, prawa 

europejskiego, prawa porównawczego, teorii i historii prawa. W celu wszechstronnego 

wykorzystania ich wyników Wydział wspiera udział swych pracowników w gremiach  

i instytucjach zajmujących się tworzeniem i stosowaniem prawa oraz wspieraniem nauki. 
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Ważnym zadaniem Wydziału jest kształcenie młodych, uzdolnionych pracowników 

naukowych, otaczanie ich szczególną opieką naukową, umożliwianie odbywania staży 

zagranicznych i rozwijania nowych specjalizacji naukowych, tworzenie warunków szybkiego 

awansu naukowego oraz premiowanie osiągnięć naukowych. 

Wydział dba o rozwijanie i pogłębianie kontaktów z uniwersytetami i innymi 

zagranicznymi instytucjami naukowymi. Studenci Wydziału mają możliwość realizowania 

części programu studiów na uczelniach zagranicznych; jest przy tym szczególnie otwarty dla 

Rodaków mieszkających za granicą. 

Wydział wypełnia swą misję kierując się uniwersalnymi zasadami wolności  

i niezależności myśli i badań naukowych, samorządności akademickiej, zasadami etyki, 

rzetelności naukowej i dydaktycznej oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w nauce. 

 


