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Regulamin  

Szkoły Prawa Porównawczego prowadzonej na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Prawa Porównawczego, zwana dalej „Szkołą”, prowadzona jest przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej 

„UMK”. 

2. Zajęcia odbywające się w ramach Szkoły trwają jeden rok, obejmujący 2 semestry 

(semestr zimowy i semestr letni). Przedmioty objęte programem Szkoły mają wymiar 

jedno semestralny, co ma umożliwić uzyskanie zaliczenie konkretnych przedmiotów 

studentom zagranicznym. przyjeżdżającym na Wydział Prawa i Administracji UMK 

tylko na jeden semestr.     

3. Wszystkie zajęcia objęte programem kształcenia prowadzone są w języku angielskim. 

 

§ 2 

 

1. Słuchaczami szkoły mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

UMK oraz studenci zagraniczni studiujący w UMK, w tym zwłaszcza studenci 

programu Erasmus+.  

2. Słuchaczem Szkoły 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 Szkoły. 

 

§ 3 

 

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły jest dla studentów UMK bezpłatne. 

 

 

§ 4 

 

1. Zajęcia prowadzone w ramach Szkoły mają formę wykładów, konwersatoriów 

(warsztatów naukowych) lub zajęć seminaryjnych.  

2. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zasad określonych indywidualnie przez 

osobę prowadzącą zajęcia, przy czym każdorazowo jest to zaliczenie na ocenę. Przy 

wystawianiu ocen stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące w tym zakresie na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK. 
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§ 5 

 

1. Wykłady prowadzone w ramach Szkoły odbywają się w wymiarze od 15 do 20 godzin 

dydaktycznych, natomiast konwersatoria w wymiarze od 10 do 15 godzin 

dydaktycznych. 

2. Kierownik Szkoły w formie zarządzenia ustali minimalną i maksymalną liczebność 

grup wykładowych i konwersatoryjnych. 

3. Zajęcia seminaryjne, o których mowa w § 4 ust. 1, prowadzone są zamiast wykładu 

lub konwersatorium, których nie uruchomiono w danym roku akademickim.  

4. W zajęciach seminaryjnych mogą uczestniczyć wyłącznie studenci zagraniczni.  

5. Zaliczenie zajęć seminaryjnych kwalifikuje do uzyskania liczby punktów ECTS 

właściwej dla zastępowanych zajęć, o których mowa w ust. 3. 

 

§ 6 

 

Ukończenie Szkoły i uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w § 9 jest równoznaczne z 

zaliczeniem przedmiotów fakultatywnych przewidzianych harmonogramem zajęć na danym 

kierunku studiów.  

§ 7 

 

Dla ukończenia Szkoły, każdy uczestnik musi zaliczyć co najmniej dwa wykłady oraz co 

najmniej dwa konwersatoria, niezależnie od zaliczenia zajęć, o których mowa w § 8 ust. 4. 

 

§ 8 

 

1. W programie Szkoły co najmniej 30 godzin dydaktycznych realizowanych jest przez 

wykładowców zagranicznych lub innych oficjalnych gości Wydziału Prawa i 

Administracji UMK.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 planowane są i wprowadzane do programu Szkoły i 

planu zajęć na bieżąco przez jej Kierownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

gwarantującym słuchaczom uzyskanie informacji o ich terminach. Ich tematyka jest 

ściśle związana ze specjalizacją osoby prowadzącej.  

3. Kierownik Szkoły kwalifikuje zajęcia, o których mowa w ust. 1, jako wykład lub 

konwersatorium. 

4. Zajęciom, o których mowa w ust. 1, może być nadany przez Kierownika szkoły status 

zajęć obowiązkowych dla studentów polskich. 

 

 

§ 9 

 

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

Wydziale Prawa i Administracji UMK Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z Dziekanem, nie 

później, niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 14/DO/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Szkoły Prawa 

Porównawczego 

 

 3 

§ 10 

 

Każdy słuchacz Szkoły, który ją ukończył zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu 

otrzymuje zaświadczenie  z dokładnym wykazem zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanych 

ocen i punktów ECTS. 

 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

obowiązującego w danym roku akademickim Regulaminu studiów UMK w Toruniu. 


