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Wykaz zaliczanych przedmiotów w procesie potwierdzania efektów uczenia się 

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

Prawo 

Lp. Przedmiot Zasady zaliczania 

1.  Prawoznawstwo Zaliczony przedmiot prawoznawstwo na innym 
kierunku studiów w wymiarze co najmniej 30 
godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń  

2. Powszechna historia 
państwa i prawa 

Ukończone studia na kierunku historia oraz 
dokumentowana znajomość historii ustroju i 
prawa. 
 
Zaliczony przedmiot historia administracji oraz 
udokumentowana znajomość historii prawa. 

3. Historia państwa i prawa 
polskiego 

Ukończone studia na kierunku historia oraz 
udokumentowana znajomość historii ustroju i 
prawa. 
 
Zaliczony przedmiot historia administracji oraz 
udokumentowana znajomość historii prawa. 

4.  Łacińska terminologia 
prawnicza 

Ukończone studia na kierunku filologia klasyczna 
lub potwierdzona znajomość języka łacińskiego i 
udokumentowana znajomość łacińskiej 
terminologii prawniczej.  

5. Podstawy ekonomii (makro i 
mikro) dla prawników 

Ukończone studia na kierunkach ekonomia, 
marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość. 
Zaliczony przedmiot podstawy ekonomii na 
innym kierunku studiów w wymiarze co najmniej 
30 godz. 
 
Udokumentowana znajomość zasad makro i 
mikroekonomii. 

6. Technologia informacyjna Udokumentowana znajomość technologii 
informacyjnych, szczególnie w zakresie obrotu 
prawnego. 

7. Filozofia Ukończone studia na kierunku filozofia. 
 
Zaliczony przedmiot filozofia na innym kierunku 
studiów w obszarze nauk społecznych 

8.  Podstawy socjologii Ukończone studia na kierunku socjologia. 
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Zaliczony przedmiot podstawy socjologii na 
innym kierunku studiów w obszarze nauk 
społecznych lub humanistycznych 

9. Prawo administracyjne Ukończone studia na kierunku administracja, 
pierwszego stopnia, w tym udokumentowane 
zaliczenie przedmiotów: prawo administracyjne, 
samorząd terytorialny, materialne prawo 
administracyjne. 
 
Udokumentowane zaliczenie przedmiotów: 
prawo administracyjne, samorząd terytorialny, 
materialne prawo administracyjne oraz 
doświadczenie zawodowe w zakresie prawa 
administracyjnego. 

10. Doktryny polityczno – 
prawne 

Udokumentowana ukończeniem studiów lub 
zaliczeniem przedmiotu na innym kierunku 
znajomość problematyki doktryn polityczno – 
prawnych. 

11. Język obcy Ukończone studia na kierunkach związanych z 
filologiami obcymi, posiadane certyfikaty 
językowe, posiadane uprawnienia tłumacza 
przysięgłego. 

12. Wychowanie fizyczne Udokumentowane czynne uprawianie dyscypliny 
sportowej. 

13.  Publiczne prawo 
gospodarcze 

Zaliczony przedmiot na innym kierunku studiów 
w wymiarze nie mniejszym niż 60 godz. 

14.  Postępowanie 
administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

Ukończone studia na kierunku administracja, 
pierwszego i drugiego stopnia, w tym 
udokumentowane zaliczenie przedmiotów: 
postępowanie administracyjne, administracyjne 
postępowanie egzekucyjne, postępowanie 
sądowoadministracyjne. 
 
Udokumentowane zaliczenie przedmiotów: 
postępowanie administracyjne, administracyjne 
postępowanie egzekucyjne, postępowanie 
sądowoadministracyjne (np. studia 
podyplomowe) oraz doświadczenie zawodowe w 
zakresie procedury administracyjnej. 
 

15. Podstawy psychologii Ukończone studia na kierunku psychologia. 
 
Zaliczony przedmiot podstawy psychologii na 
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innym kierunku studiów w obszarze nauk 
społecznych.  

16. Prawo podatkowe Ukończone studia na kierunku Doradztwo 
podatkowe. 

Administracja pierwszego stopnia 

Lp. Przedmiot Zasady zaliczania 

1. Prawoznawstwo Zaliczony przedmiot prawoznawstwo na innym 
kierunku studiów w wymiarze co najmniej 30 
godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń.  

2. Podstawy organizacji i 
zarządzania w administracji 

publicznej 

Zaliczony przedmiot z zakresu organizacji i 
zarządzania oraz doświadczenie zawodowe w 
zakresie organizacji i zarządzania w administracji. 

3. Historia administracji Ukończone studia na kierunku historia oraz 
udokumentowana znajomość historii 
administracji. 
 

4. Podstawy ekonomii (mikro i 
makro)  

Ukończone studia na kierunkach ekonomia, 
marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość. 
 
Zaliczony przedmiot podstawy ekonomii na 
innym kierunku studiów w wymiarze co najmniej 
30 godz. 
 
Udokumentowana znajomość zasad makro i 
mikroekonomii. 

5. Techniki biurowe i 
informatyzacja administracji 

Udokumentowana doświadczeniem zawodowym 
znajomość technik biurowych, obiegu 
dokumentów i funkcjonowania platform 
administracji elektronicznej. 

6. Technologia informacyjna Udokumentowana znajomość technologii 
informacyjnych, szczególnie w zakresie obrotu 
prawnego. 

7.  Filozofia Ukończone studia na kierunku filozofia. 
 
Zaliczony przedmiot filozofia na innym kierunku 
studiów w obszarze nauk społecznych. 

8. Prawo administracyjne część 
ogólna 

Udokumentowane zaliczenie przedmiotu: prawo 
administracyjne oraz doświadczenie zawodowe 
w zakresie prawa administracyjnego. 

9. Postępowanie 
administracyjne 

Udokumentowane zaliczenie przedmiotu: 
postępowanie administracyjne oraz 
doświadczenie zawodowe w zakresie procedury 
administracyjnej. 
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10. Podstawy psychologii Ukończone studia na kierunku psychologia. 
 
Zaliczony przedmiot podstawy psychologii na 
innym kierunku studiów w obszarze nauk 
społecznych.  

11. Gospodarka 
nieruchomościami 

Udokumentowania znajomość regulacji prawnej 
w zakresie gospodarki nieruchomościami 
(zaliczone przedmioty, kursy i posiadane licencje) 
oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie. 

12. Legislacja administracyjna Udokumentowana znajomość technik 
prawodawczych i ustroju administracji oraz 
doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia 
prawa. 

13. Język obcy Ukończone studia na kierunkach związanych z 
filologiami obcymi, posiadane certyfikaty 
językowe, posiadane uprawnienia tłumacza 
przysięgłego. 

14. Wychowanie fizyczne Udokumentowane czynne uprawianie dyscypliny 
sportowej. 

15. Prawo podatkowe Ukończone studia na kierunku Doradztwo 
podatkowe. 

16. Prawo zamówień 
publicznych 

Ukończone studia podyplomowe z zakresu 
prawa zamówień publicznych oraz 
doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień 
publicznych. 

17. Organizacja ochrony 
środowiska 

Ukończone studia na kierunku Prawo ochrony 
środowiska. 

Administracja drugiego stopnia 

Lp. Przedmiot Zasady zaliczania 

1. Prawo pomocy socjalnej Udokumentowana znajomość przepisów z 
zakresu pomocy socjalnej oraz doświadczenie 
zawodowe w tym zakresie 

2.  Prawo ochrony konsumenta Udokumentowana znajomość przepisów z 
zakresu ochrony konsumenta oraz 
doświadczenie zawodowe w tym zakresie 

3. Prawo ochrony środowiska Ukończone studia na kierunku Prawo ochrony 
środowiska. 

4. Historia nowożytnej myśli 
społeczno-ekonomicznej i 

politycznej 

Udokumentowana ukończeniem studiów lub 
zaliczeniem przedmiotu na innym kierunku 
znajomość problematyki współczesnej myśli 
polityczno – prawnej. 

5. Socjologia organizacji Zaliczony przedmiot z zakresu socjologii oraz 
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administracji doświadczenie zawodowe w zakresie socjologii 
organizacji  w administracji. 

6. Przygotowywanie projektów 
do Unii Europejskiej 

Udokumentowana znajomość przepisów 
unijnych w zakresie projektów i 
udokumentowane doświadczenie w zakresie 
tworzenia projektów do UE. 

Doradztwo podatkowe  

Lp. Przedmiot Zasady zaliczania 

1. Prawoznawstwo Zaliczony przedmiot prawoznawstwo na innym 
kierunku studiów w wymiarze co najmniej 30 
godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń.  

2. Rachunkowość Ukończone studia w zakresie finansów i 
rachunkowości, posiadanie uprawnień 
zawodowych w tym zakresie oraz doświadczenie 
w praktycznym stosowaniu przepisów o 
rachunkowości. 

Prawo ochrony środowiska 

Lp. Przedmiot Zasady zaliczania 

1. Prawo administracyjne i 
prawo samorządu 

terytorialnego 

Ukończone studia na kierunku administracja, 
pierwszego stopnia, w tym udokumentowane 
zaliczenie przedmiotów: prawo administracyjne, 
samorząd terytorialny, materialne prawo 
administracyjne. 
 
Udokumentowane zaliczenie przedmiotów: 
prawo administracyjne, samorząd terytorialny, 
materialne prawo administracyjne (np. Studia 
podyplomowe) oraz doświadczenie zawodowe w 
zakresie prawa administracyjnego. 

2. Prawoznawstwo i wykładnia 
prawa 

Zaliczone przedmioty na innym kierunku 
studiów: prawoznawstwo w wymiarze co 
najmniej 30 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń 
oraz wykładnia prawa w wymiarze co najmniej 
30 godz. 

3. Prawo gospodarki 
komunalnej 

Udokumentowania znajomość regulacji prawnej 
w zakresie gospodarki komunalnej (zaliczone 
przedmioty, kursy i posiadane licencje) oraz 
doświadczenie zawodowe w tym zakresie. 

 


