
 

Załącznik do Uchwały Nr 25/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia  

25 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kursu Prawa Porównawczego 

 

  

Regulamin Kursu Prawa Porównawczego 

prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

(tekst jednolity z uwzględnieniem Uchwały Nr 25/DO/2013 Rady Wydziału Prawa  

i Administracji z dnia 25 września 2013 r.) 

 

 

Na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 17 czerwca 2003 r. 

o powołaniu Kursu Prawa Porównawczego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na Wydziale Prawa i Administracji UMK prowadzi się Kurs Prawa Porównawczego, zwany 

dalej „Kursem”, który trwa 1 rok (dwa semestry). Wszystkie zajęcia w ramach Kursu 

prowadzone są w języku angielskim. 

 

§ 2 

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich 

kierunków studiów na WPiA UMK oraz dla studentów zagranicznych studiujących w UMK 

(w tym zwłaszcza studentów programu Socrates/Erasmus). Kurs zalecany jest także tym 

studentom, którzy na mocy decyzji Dziekana realizują indywidualny program studiów. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w Kursie jest dla wszystkich studentów UMK bezpłatne. 

 

§ 4 

Uczestnikiem Kursu może zostać osoba, która: 

a/ ukończyła pierwszy rok studiów oraz 

b/ posługuje się biegle językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo 

w zajęciach prowadzonych w ramach Kursu. 
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§ 5 

Zajęcia w ramach Kursu prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów (warsztatów 

naukowych). Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zasad określonych indywidualnie 

przez prowadzącego zajęcia w formie zaliczenia na ocenę. 

 

§ 6 

Wykłady w ramach Kursu odbywają się w wymiarze od 15 do 20 godzin dydaktycznych, 

natomiast konwersatoria w wymiarze od 10 do 15 godzin. 

 

§ 7 

Przedmioty objęte Kursem posiadają status przedmiotów fakultatywnych w rozumieniu 

planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, jednak z odpowiednio wyższą punktacją ECTS. Zaliczenie 

wykładu równoznaczne jest z uzyskaniem 6 punktów ECTS, natomiast zaliczenie 

konwersatorium – z uzyskaniem 4 punktów ECTS. 

 

§ 8 

Ukończenie Kursu jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotów fakultatywnych 

przewidzianych harmonogramem zajęć na danym kierunku studiów. 

 

§ 9 

Szczegółowy plan Kursu na dany rok akademicki ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na 

Wydziale Kierownik Kursu w porozumieniu z Dziekanem w terminie do dnia 1 września 

danego roku kalendarzowego. 

 

§ 10 

Każdorazowo w ramach Kursu ok. 30 godzin dydaktycznych realizowanych jest przez 

wykładowców zagranicznych lub innych oficjalnych gości WPiA UMK. Ta część Kursu 

planowana jest przez Kierownika Kursu i z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzana 

zostaje do planu. Zajęcia tego typu mogą być uznane przez Kierownika Kursu za 

obowiązkowe dla uczestników Kursu i w zależności od ich charakteru oraz wymiaru godzin 

będą klasyfikowane jako wykład lub konwersatorium. Tematyka tych zajęć związana będzie 

ze specjalizacją osoby prowadzącej. 
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§ 11 

Dla uzyskania zaliczenia Kursu, każdy uczestnik musi zaliczyć co najmniej dwa wykłady oraz 

co najmniej dwa konwersatoria, niezależnie od zaliczenia zajęć, o których mowa w § 10 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Regulaminu studiów UMK w Toruniu. 

 

§ 13 

Każdy uczestnik Kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, z dokładnym wykazem 

zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanych punktów ECTS. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

             Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                 Dziekan 

 

 


