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Fakultety dedykowane od: 

 

I rok, II semestr 

(Semestr letni) 

prof. dr hab. Danuta Janicka – Przestępstwo – wina – kara na przestrzeni dziejów 

najnowszych  

dr Milena Korycka-Zirk – Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację 

publiczną  

dr Michał Leciak – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów  

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK – Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej 

Polsce 

dr Maciej Serowaniec – Prawo parlamentarne 

dr Anna Tarnowska – Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu  

 

II rok, IV semestr 

(Semestr letni) 

dr hab. Janusz Bojarski – Wojskowe prawo karne  

dr Małgorzata Cilak – Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  

dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski (WFil., Instytut Języka Polskiego) – Kultura 

języka polskiego w praktyce prawniczej  

dr hab. Tomasz Oczkowski – Prawo wykroczeń  

dr Leszek Stępka – Prawo o broni  

dr Leszek Stępka – Prawo policyjne – wybrane zagadnienia  

 

III rok, V semestr  

(Semestr zimowy) 

dr Anna Brzezińska-Rawa – Planowanie przestrzenne i prawo budowlane  

prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz – Zbiorowe stosunki pracy  



prof. dr hab. Danuta Janicka – Wprowadzenie do ustroju i prawa niemieckiego  

dr Emilia Kubicka, dr Sebastian Żurowski (WFil., Instytut Języka Polskiego) – Słowniki w 

pracy prawnika  

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK – Psychologia kryminalistyczna  

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka – 

Kryminalistyka  

dr hab. Jan Piątkowski, Prawo urzędnicze 

prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski – Prawo umów międzynarodowych  

 

III rok, VI semestr 

(Semestr letni) 

dr Kinga Bączyk-Rozwadowska – Prawo medyczne  

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 Michał Ziemiak – Doradztwo odszkodowawcze  

 

IV rok, VII semestr  

(Semestr zimowy) 

dr Anna Brzezińska-Rawa – Ochrona konkurencji i konsumentów  

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – 

Prawo celne 

dr Marian Masternak – Postępowanie podatkowe  

dr hab. Monika Wałachowska – Prawo autorskie  

 

IV rok, VIII semestr  

(Semestr letni) 

dr Daria Gęsicka – Prawnik w sieci – wybrane aspekty obrotu prywatnoprawnego w 

społeczeństwie informacyjnym  

dr Julia Kapelańska-Pręgowska – Prawnomiędzynarodowa ochrona praw kobiet, dzieci i 

osób niepełnosprawnych  

dr Joanna May – Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych   



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 hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Urzędowe interpretacje daninowe 

dr Ewa Prejs – Procedury kontrolne w prawie podatkowym 

 

V rok, semestr IX 

(Semestr letni) 

dr Piotr Chrzczonowicz – Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych  

dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Prawo spółek 

dr Małgorzata Szalewska – Dostęp do informacji publicznej 

 


