
UCHWAŁA Nr 23/DO/2013 

 RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

z dnia 17 września 2013 r. 

 

w sprawie zmiany planów studiów na kierunkach administracja, europeistyka i prawo 

 

 Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK Nr 4, poz. 71 z późn. zm.) oraz UCHWAŁY Nr 95 Senatu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającej wytyczne 

dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia 

oraz programy i plany studiów wyższych 

u c h w a l a  s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Zmienia się plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja  

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) seminarium dyplomowe kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja 

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) seminarium dyplomowe kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

1.  Zmienia się plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka  

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) seminarium dyplomowe kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka  

w ten sposób, że: 
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a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) seminarium dyplomowe kończy się zaliczeniem na ocenę 

2. Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5 

1. Zmienia się plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na 

kierunku prawo w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę 

2. Plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 6 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na 

kierunku prawo w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan stacjonarnych jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo 

uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

§ 7 

1. Zmienia się plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja  

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

1.  Zmienia się plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w 

ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9 

1.  Zmienia się plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka  

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę. 
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2. Plan stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10 

1. Zmienia się plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka  

w ten sposób, że: 

a) wykłady fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę, 

b) proseminarium i seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka uwzględniający 

zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 

 

§ 11 

Plany studiów, o których mowa w § 1 – 10 obowiązują studentów rozpoczynających studia  

w roku akademickim 2013/2014. 

 

 

 

           Przewodniczący Rady Wydziału 

 

 

        Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński 

                    Dziekan 

 

 


