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Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 

 

Prawo ochrony środowiska 

 

1. Forma studiów – studia stacjonarne 

2. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia 

3. Profil kształcenia – ogólnoakademicki  

4.   Obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów – obszar nauk 

społecznych 

5. Język wykładowy – język polski 

6. Opis  postępowania kwalifikacyjnego  

a) wymagania wstępne – tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku; 

b) zasady postępowania kwalifikacyjnego: 

 kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów; kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 

dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z 

egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach; 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = 35 W0-75 

gdzie: 

W0 : 

 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się: 

 

W0 = 0,6 W1 + 0,2 W2 + 0,2 W3 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 
0,6 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena z pracy dyplomowej 0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

 

W0 = 0,75 W1 + 0,25 W2 Przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 

 
0,25 

 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
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7. Informacje dodatkowe  

a) dlaczego warto studiować na kierunku prawo ochrony środowiska na WPiA UMK: 

 kierunek to nowość w ofercie dydaktycznej nie tylko UMK, ale i innych uczelni w Polsce; 

umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z prawa ochrony środowiska, gdy 

zapotrzebowanie na pracę wykonywaną przez specjalistów z tego obszaru dynamicznie rośnie; 

 dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba Wydziału jest 

jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na Uczelni); 

 Wydział Prawa i Administracji dysponuje świetną kadrą naukową i dydaktyczną w zakresie 

szeroko rozumianej problematyki prawa ochrony środowiska; wykładowcy mają bogate 

doświadczenie praktyczne;  

 przewidziano tzw. wykłady eksperckie, które będą wygłaszać zaproszone osoby o 

najwyższych kwalifikacjach zawodowych i wysokiej pozycji zawodowej;  

 w toku przygotowywania planu studiów położono szczególny nacisk na kształcenie 

umiejętności praktycznych przydatnych na stanowisku pracy związanym ze stosowaniem 

prawa ochrony środowiska; 

 obowiązkowe praktyki w urzędach obsługujących organy administracji ochrony środowiska 

oraz w sądach administracyjnych wzmacniają praktyczną stronę toku studiów na kierunku; 

 program studiów ściśle dostosowano do aktualnych wyzwań dla praktyki związanych z 

prawem ochrony środowiska; 

 kandydaci, którzy ukończyli kierunki prawne lub administracyjne mogą uzyskać zwolnienie z 

części zaliczeń i egzaminów;  

 kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków prawnych lub administracyjnych, w toku dwóch 

pierwszych semestrów studiów mają możliwość zapoznania się z podstawami nauk prawnych; 

 w trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach 

programu ERASMUS oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu 

MOST), jak również ukończenia anglojęzycznego Kursu Prawa Porównawczego. 

 

b) co po studiach na kierunku  prawo ochrony środowiska (możliwości zatrudnienia, osiągnięte 

kompetencje) 

Studia na kierunku prawo ochrony środowiska mają przygotować absolwenta do 

wykonywania szeroko rozumianego zawodu specjalisty z zakresu prawa ochrony środowiska. 

Aktualnie istnieje już spore zapotrzebowanie na osoby z taką wiedzą, umiejętnościami oraz 

kompetencjami, zaś dynamiczny rozwój prawa ochrony środowiska i jego ekspansja w życiu 

społeczno-gospodarczym państwa pozwalają przyjąć, że zapotrzebowanie to w najbliższej 
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przyszłości będzie stale wzrastało. Absolwent kierunku prawo ochrony środowiska będzie miał 

możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym.  

 

Prawo ochrony środowiska 

 

1. Forma studiów – studia niestacjonarne  

2. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia 

3. Profil kształcenia – ogólnoakademicki  

4. Obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów – obszar nauk społecznych 

5. Język wykładowy – język polski 

6. Opis  postępowania kwalifikacyjnego: 

a) wymagania wstępne – tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 

b) zasady postępowania kwalifikacyjnego  

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

7. Informacje dodatkowe  

a) dlaczego warto studiować na kierunku prawo ochrony środowiska na WPiA UMK: 

 kierunek to nowość w ofercie dydaktycznej nie tylko UMK, ale i innych uczelni w Polsce; 

umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z prawa ochrony środowiska, gdy 

zapotrzebowanie na pracę wykonywaną przez specjalistów z tego obszaru dynamicznie rośnie; 

 dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba Wydziału jest 

jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na Uczelni); 

 Wydział Prawa i Administracji dysponuje świetną kadrą naukową i dydaktyczną w zakresie 

szeroko rozumianej problematyki prawa ochrony środowiska; wykładowcy mają bogate 

doświadczenie praktyczne;  

 przewidziano tzw. wykłady eksperckie, które będą wygłaszać zaproszone osoby o 

najwyższych kwalifikacjach zawodowych i wysokiej pozycji zawodowej;  

 w toku przygotowywania planu studiów położono szczególny nacisk na kształcenie 

umiejętności praktycznych przydatnych na stanowisku pracy związanym ze stosowaniem 

prawa ochrony środowiska; 

 obowiązkowe praktyki w urzędach obsługujących organy administracji ochrony środowiska 

oraz w sądach administracyjnych wzmacniają praktyczną stronę toku studiów na kierunku; 

 program studiów ściśle dostosowano do aktualnych wyzwań dla praktyki związanych z 

prawem ochrony środowiska; 

 kandydaci, którzy ukończyli kierunki prawne lub administracyjne mogą uzyskać zwolnienie z 

części zaliczeń i egzaminów;  
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 kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków prawnych lub administracyjnych, w toku dwóch 

pierwszych semestrów studiów mają możliwość zapoznania się z podstawami nauk prawnych; 

 w trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach 

programu ERASMUS oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu 

MOST), jak również ukończenia anglojęzycznego Kursu Prawa Porównawczego. 

 

b) co po studiach na kierunku prawo ochrony środowiska (możliwości zatrudnienia, osiągnięte 

kompetencje): 

Studia na kierunku prawo ochrony środowiska mają przygotować absolwenta do 

wykonywania szeroko rozumianego zawodu specjalisty z zakresu prawa ochrony środowiska. 

Aktualnie istnieje już spore zapotrzebowanie na osoby z taką wiedzą, umiejętnościami oraz 

kompetencjami, zaś dynamiczny rozwój prawa ochrony środowiska i jego ekspansja w życiu 

społeczno-gospodarczym państwa pozwalają przyjąć, że zapotrzebowanie to w najbliższej 

przyszłości będzie stale wzrastało. Absolwent kierunku prawo ochrony środowiska będzie miał 

możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. 

 


