
Załącznik nr 5 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w 

Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział prowadzący studia: 

 
Wydział Prawa i Administracji 

 Kierunek na którym są prowadzone studia: 
 

Prawo 

Poziom studiów: 
 

Jednolite studia magisterskie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 7 

Profil studiów:  
 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów: Studia niestacjonarne 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

na danym poziomie: 

300 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 1461 



Załącznik nr 5 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w 

Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

I semestr
 

 

 

Szkolenia: 

1. BHP – obligatoryjne, 

2. Biblioteczne* 

3. Prawa i obowiązki studenta* 

 

* Przedmiot do wyboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K  

Prawoznawstwo 1352-

PRAWO-1NJ 
5 24   Egzamin 

Prawoznawstwo  9  Zaliczenie na ocenę 

Historia ustrojów państwowych 1352-HUP-

1NJ 
6 24   Egzamin 

Historia ustrojów państwowych  9  Zaliczenie na ocenę 

Historia prawa 1352-HP-

1NJ 
6 24   Egzamin 

Historia prawa  9  Zaliczenie na ocenę 

Logika prawnicza 1352-LP-

1NJ 
4   12 Zaliczenie na ocenę 

Łacińska terminologia prawnicza 1352-LTP-

1NJ 
4   12 Zaliczenie na ocenę 

Technologia informacyjna 1352-TI-1NJ 2   18 Zaliczenie na ocenę 

Razem: 27 72 27 42 X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

II semestr
 

*  Przedmiot do wyboru (jeden spośród dwóch) 

 

** Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. W II semestrze  I roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do 

jednego z dwóch bloków, tj.: 

- blok historycznoprawny, 

- blok konstytucyjny. 

 

[Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów specjalizacyjnych przedstawione są na końcu 

planu studiów] 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K 

 

 

Prawo konstytucyjne 1352-PK-

1NJ 
10 30   Egzamin 

Prawo konstytucyjne  18  Zaliczenie na ocenę 

Prawo rzymskie 1352-PRZ-

1NJ 
5 24   Egzamin 

Prawo rzymskie  9  Zaliczenie na ocenę 

Doktryny polityczno-prawne 1352-DPP-

1NJ 
7 18   Egzamin 

Doktryny polityczno-prawne  12  Zaliczenie na ocenę 

Przedsiębiorczość dla prawników 1352-PP-

1NJ 
3   12 Zaliczenie na ocenę 

Filozofia* 1352-FILO-

1NJ 
2* 12*   Zaliczenie na ocenę 

Podstawy socjologii* 1352-PS-

1NJ 
2* 12*   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**   2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Razem: 33 111 39 12 X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

III semestr
 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na II roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z trzech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego. 

 

 

[Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów specjalizacyjnych przedstawione są na końcu 

planu studiów] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K 

 

 

Prawo karne 1352-PK-

2NJ 
10 30   Egzamin 

Prawo karne  18  Zaliczenie na ocenę 

Prawo administracyjne 1352-PA-

2NJ 
10 27   Egzamin 

Prawo administracyjne  18  Zaliczenie na ocenę 

Prawo finansów publicznych 1352-PFP-

2NJ 

6 18   Egzamin 

Prawo finansów publicznych  9  Zaliczenie na ocenę 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie  2 12   Zaliczenie na ocenę 

Język obcy specjalistyczny  3  36  Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Razem: 33 96 81  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

IV semestr
 

 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na II roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z trzech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K 

 

 

Prawo cywilne (część ogólna i prawo 

rzeczowe) 

1352-PC-

PR-2NJ 
9 30   Egzamin 

Prawo cywilne (część ogólna i prawo 

rzeczowe) 

 18  Zaliczenie na ocenę 

Publiczne prawo gospodarcze 1352-PPG-

2NJ 
5 18   Egzamin 

Publiczne prawo gospodarcze  9  Zaliczenie na ocenę 

Prawo zamówień publicznych 1352-PZP-

2NJ 
2 12   Zaliczenie na ocenę 

Język obcy specjalistyczny  3  36  Zaliczenie na ocenę 

 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Razem: 27 96 63  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

V semestr
 

 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który uprzednio 

wybiera. Na III roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego z trzech 

bloków, tj.: 

- blok cywilny, 

- blok karny – w V semestrze Kryminalistyka – 15 godz., Kryminalistyka laboratorium – 15 godz. 

- blok prawa publicznego. 

 

[Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów specjalizacyjnych przedstawione są na końcu 

planu studiów] 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K 

 

 

Prawo cywilne (zobowiązania) 1352-PCZ-

3NJ 
8 24   Egzamin 

Prawo cywilne (zobowiązania)  18  Zaliczenie na ocenę 

Postępowanie administracyjne i 

administracyjne postępowanie 

egzekucyjne 

1352-PA-

PE-3NJ 
10 30   Egzamin 

Postępowanie administracyjne i 

administracyjne postępowanie 

egzekucyjne 

 18  Zaliczenie na ocenę 

Prawo międzynarodowe publiczne 1352-PMP-

3NJ 
6 21   Egzamin 

Prawo międzynarodowe publiczne  9  Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Język obcy specjalistyczny  1  15  Zaliczenie na ocenę 

Razem: 29 93 60  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

VI semestr
 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na III roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z trzech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny,  

 - blok prawa publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli – wg 

formy zajęć 

 

Forma zaliczenia 

W Ć K 

 

 

Prawo ochrony własności intelektualnej 1352-POWI-

3NJ 
2 9   Zaliczenie na ocenę 

Postępowanie przed sądami 

administracyjnymi 

1352-PSA-

3NJ 
3   12 Zaliczenie na ocenę 

Postępowanie karne 1352-POSK-

3NJ 
10 30   Egzamin 

Postępowanie karne  18  Zaliczenie na ocenę 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 1352-PP-

US-3NJ 
9 27   Egzamin 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  18  Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9   Zaliczenie na ocenę 

Język obcy specjalistyczny  3  15  Zaliczenie na ocenę 

oraz Egzamin 

Razem: 31 84 51 12 X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

VII semestr
 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na IV roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z trzech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego. 

 

[Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów specjalizacyjnych przedstawione są na końcu 

planu studiów] 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

przedmiotu w 

systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli – wg formy 

zajęć 

 

Forma 

zaliczenia 

W Ć S K  

Prawo rodzinne i spadkowe 1352-PRS-

4NJ 
5 18    Egzamin 

Prawo rodzinne i spadkowe  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawo instytucjonalne i procesy 

decyzyjne w Unii Europejskiej 

1352-PI-

UE-4NJ 
4 18    Egzamin 

Prawo instytucjonalne i procesy 

decyzyjne w Unii Europejskiej 

 9   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawo handlowe 1352-PH-

4NJ 
5 24    Egzamin 

Prawo handlowe  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawo materialne Unii Europejskiej 1352-PM-

UE-4NJ 
4 18    Egzamin 

Prawo materialne Unii Europejskiej  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Seminarium magisterskie 1352-

SEM-4NJ 
2   18  Zaliczenie na 

ocenę 

Razem: 28 114 36 18  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

VIII semestr
 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na IV roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z trzech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

przedmiotu w 

systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli – wg formy 

zajęć 

 

Forma 

zaliczenia 

W Ć S K  

Postępowanie cywilne 1352-PC-

4NJ 
10 30    Egzamin 

Postępowanie cywilne  18   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawo podatkowe 1352-PP-

4NJ 
6 15    Egzamin 

Prawo podatkowe  18   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawa człowieka 1352-PCZ-

4NJ 
4 18    Egzamin 

Prawa człowieka  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Teoria prawa 1352-TP-

4NJ 

 

3 18    Egzamin 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Seminarium magisterskie 1352-

SEM-4NJ 
3   18  Zaliczenie na 

ocenę 

Razem: 32 108 45 18  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

IX semestr
 

 

* Wykład do wyboru (jeden spośród dwóch) 

 

** Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na V roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z czterech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego, 

- blok teoretycznoprawny. 

[Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów specjalizacyjnych przedstawione są na końcu 

planu studiów] 

 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

przedmiotu w 

systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli – wg formy 

zajęć 

 

Forma 

zaliczenia 

W Ć S K  

Prawo ochrony środowiska 1352-POS-

5NJ 
6 18    Egzamin 

Prawo ochrony środowiska  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Prawo międzynarodowe prywatne 1352-

PMP-5NJ 
5 18    Egzamin 

Prawo międzynarodowe prywatne  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Podstawy psychologii* 1352-PP-

5NJ 
3* 12*    Zaliczenie na 

ocenę 

Etyka prawnicza* 1352-EP-

5NJ 
3* 12*    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny**  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Seminarium magisterskie i 

przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

1352-

SEM-5NJ 
5   18  Zaliczenie na 

ocenę 

Razem: 27 84 18 18  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

X semestr
 

 

* Student uczestniczy w zajęciach specjalizacyjnych z jednego bloku przedmiotów, który 

uprzednio wybiera. Na V roku wybór obejmuje przedmioty specjalizacyjne należące do jednego 

z czterech bloków, tj.: 

 - blok cywilny, 

 - blok karny, 

 - blok prawa publicznego, 

- blok teoretycznoprawny. 

 

Plan studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 12 

marca 2019 r.  
 

 

      Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

przedmiotu w 

systemie 

USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli – wg formy 

zajęć 

 

Forma 

zaliczenia 

W Ć S K  

Ustrój organów ochrony prawnej 1352-

UOOP-

5NJ 

5 18    Egzamin 

Ustrój organów ochrony prawnej  9   Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmiot specjalizacyjny*  2 9    Zaliczenie na 

ocenę 

Seminarium 

magisterskie i 

przygotowanie do 

egzaminu 

dyplomowego 

Seminarium 1352-

SEM-5NJ 
15   18  Zaliczenie na 

ocenę 

Praca dyplomowa 

Egzamin 

dyplomowy 

Praktyki 1352-

PRAK-

5NJ 

9     Zaliczenie 

bez oceny 

Razem: 33 36 9 18  X 
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Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

 

PRAKTYKI 

 Student jest obowiązany do odbycia praktyki wakacyjnej lub śródrocznej nie wcześniej niż po ukończeniu 

trzeciego roku studiów. Praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, a śródroczna – 15 dni roboczych. Praktykę można 

odbywać w organach wymiaru sprawiedliwości, urzędach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach obsługi 

prawnej lub w komórkach prawno-administracyjnych innych instytucji publicznych albo niepublicznych. Termin, 

program oraz zasady odbywania praktyki określa dziekan. Za odbycie praktyki student otrzymuje 9 punktów ECTS, które 

zostają przypisane do dziesiątego semestru. 

PRZEDMIOTY specjalizacyjne 

 Przedmioty specjalizacyjne mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów lub 

laboratoriów. 

 Wyboru bloku przedmiotów specjalizacyjnych student dokonuje, po raz pierwszy, przed rozpoczęciem II 

semestru I  roku studiów. Warunkiem uruchomienia zajęć z danego bloku specjalizacyjnego jest jego wybór przez co 

najmniej 15 studentów. Zajęcia prowadzone są w formie określonej w sylabusie przedmiotu i kończą się  zaliczeniem na 

ocenę. Po zakończeniu roku akademickiego student dokonuje ponownie wyboru bloku specjalizacyjnego na kolejny rok 

akademicki. 

 Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych na poszczególnych latach i semestrach studiów ustala Dziekan Wydziału 

Prawa i Administracji na podstawie wniosku Komisji Programowej. Wnioski z propozycją przedmiotów 

specjalizacyjnych składają Komisji Programowej kierownicy katedr i samodzielnych zakładów Wydziału (zawierające 

sylabus opracowany według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie). Wnioski powinny zawierać uzasadnienie 

umieszczenia przedmiotu na danym etapie kształcenia – roku i semestrze studiów. 

 

ECTS 

 Student otrzymuje punkty ECTS za zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu 

przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w planie studiów oraz osiągnie założone efekty kształcenia. 

Warunkiem wpisu na następny rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów. Student może 

uzyskać w danym roku akademickim liczbę punktów ECTS większą niż wynikająca z planu studiów. Punkty te mogą 

zostać, za zgodą dziekana, rozliczone w następnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, iż  nie wyłącza to obowiązku 

realizacji planu studiów wraz z zachowaniem sekwencji przedmiotów. 

 

 PRZEDMIOTY DO WYBORU 

 Wyboru przedmiotów oznaczonych w planie studiów jako przedmioty do wyboru (jeden spośród kilku) student 

dokonuje w ciągu semestru studiów poprzedzającego przedmiot. Warunkiem uruchomienia zajęć z danego przedmiotu 

jest jego wybór przez co najmniej 15 studentów.  

 


