
UCHWAŁA Nr 27/DO/2012 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

 

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

 

 Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biuletyn 

Prawny UMK Nr 4, poz. 71 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 zarządzenia Nr 37 Rektora 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w UMK od roku akademickiego 

2012/2013 

 

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) lektorat z języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od drugiego 

semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę,  

a ostatni semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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) lektorat z języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od drugiego 

semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę,  

a ostatni semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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: 
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a) lektorat z pierwszego języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od 

drugiego semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) lektorat z drugiego języka obcego w wymiarze 180 godzin rozpoczyna się od 

drugiego semestru studiów w sekwencji 60 godzin w semestrze, 

c) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę, a ostatni 

semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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: 

a) lektorat z pierwszego języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od 

drugiego semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) lektorat z drugiego języka obcego w wymiarze 180 godzin rozpoczyna się od 

drugiego semestru studiów w sekwencji 60 godzin w semestrze, 

c) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę, a ostatni 

semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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) lektorat z języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od drugiego 

semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę, a ostatni 

semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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) lektorat z języka obcego w wymiarze 120 godzin rozpoczyna się od drugiego 

semestru studiów w sekwencji 30 godzin w semestrze, 

b) każdy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę, a ostatni 

semestr zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem. 

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. 
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§ 7 

Plany studiów, o których mowa w § 1 – 6 obowiązują studentów rozpoczynających studia  

w roku akademickim 2012/2013. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Wydziału 

 

              prof. dr hab. Andrzej Sokala 

                         Dziekan 

 

 


