LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
PRAWO
2018/2019
I rok, II semestr
(Semestr letni)
dr Zbigniew Filipiak – Dzieje konstytucjonalizmu francuskiego i jego wpływ na kulturę
prawną świata
dr Andrzej Madeja – Wartości europejskie
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej
Polsce
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Historia Policji
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych
Włoch,
dr Wojciech Włoch – Współczesne teorie sprawiedliwości
dr Iwona Wróblewska – Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych
II rok, IV semestr
(Semestr letni)
dr Marta Baranowska – Pozaeuropejska myśl społeczno – polityczna
dr Małgorzata Cilak – Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
dr Karolina Karpus – Prawo ochrony przyrody
dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski (WFil., Instytut Języka Polskiego) – Kultura
języka polskiego w praktyce prawniczej
dr Tomasz Kucharski – Podstawy archiwistyki, archiwoznawstwa i prawa archiwalnego
dla prawników i administratywistów
dr hab. Tomasz Oczkowski – Prawo wykroczeń
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Prawo leśne
dr Leszek Stępka – Prawo o broni
dr Agata Ziółkowska – Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w
wojsku

III rok, V semestr
(Semestr zimowy)
dr Anna Brzezińska-Rawa – Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
dr Bartłomiej Chludziński – Alternatywne formy rozwiazywania sporów prawnych
prof. dr hab. Danuta Janicka – Wprowadzenie do ustroju i prawa niemieckiego
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka –
Kryminalistyka
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK – Psychologia kryminalistyczna
dr hab. Henryk Nowicki – Kontrola administracji
dr Paweł Nowicki – System zamówień publicznych w Unii Europejskiej
dr Paweł Nowicki – Ekonomiczna analiza prawa
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski – Prawo umów międzynarodowych
III rok, VI semestr
(Semestr letni)
dr Kinga Bączyk-Rozwadowska – Prawo medyczne
dr hab. Janusz Bojarski – Prawo karne gospodarcze
prof. dr hab. Danuta Janicka – Przestępstwo – wina – kara na przestrzeni dziejów
najnowszych
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – Postępowanie w sprawach nieletnich
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK – Prawo karne wykonawcze
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – System finansowy ubezpieczeń
społecznych
dr Michał Ziemiak – Doradztwo odszkodowawcze

IV rok, VII semestr
(Semestr zimowy)
dr Anna Brzezińska-Rawa – Ochrona konkurencji i konsumentów
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – Składki na ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne

IV rok, VIII semestr
(Semestr letni)

Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek – Prawo karne skarbowe
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz – Międzynarodowe postępowanie cywilne
dr Joanna May – Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Kościelne prawo małżeńskie
dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK – Prawo papierów wartościowych

V rok, semestr IX
(Semestr zimowy)
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr Ewa Prejs – Podatek od towarów i
usług
dr Ewa Prejs – Procedury kontrolne w prawie podatkowym
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółek

V rok, semestr IX
(Semestr letni)
dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i majątkowych

