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1. PRZESZŁOŚĆ

1. PRZESZŁOŚĆ

Kiedy w latach osiemdziesiątych studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nie mogłem podejrzewać, że w przyszłości przyjdzie mi pełnić
funkcję Ministra Sprawiedliwości w wolnej,
demokratycznej Polsce. Mnie i moim przyjaciołom realizacja marzeń o życiu w wolności
i państwie prawa wydawała się niezwykle
odległa. Dziś wszystkim studentom prawa
na mojej macierzystej uczelni życzę, by odnieśli sukces zawodowy i życiowy, a swoją
wiedzą i pracą służyli dobru wspólnemu
wszystkich obywateli!
- Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
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1.1. Dziedzictwo 1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odwołuje się do
wielowiekowej tradycji nauczania prawa w Gdańsku. Jej początki sięgają XVI
wieku, kiedy to na terenie Prus Królewskich zaczęły powstawać gimnazja
akademickie. Dzięki wysokiemu poziomowi badań naukowych i zajęć dydaktycznych miały one istotny wpływ na
rozwój szkolnictwa w I Rzeczypospolitej Polskiej. Placówki takie utworzono
w Elblągu, Toruniu i Gdańsku, w którym
13 czerwca 1558 roku rozpoczęło działalność Gimnazjum Gdańskie (łac. Gymnasium Gedanense, Gymnasium Dantiscanun).
Było to luterańskie gimnazjum humanistyczne, które działało w przejętym przez
miasto późnogotyckim gmachu klasztoru
Franciszkanów (obecnie w budynku tym
mieści się Muzeum Narodowe w Gdańsku). W 1580 roku szkoła została zreformowana i przekształcona w Gdańskie
Gimnazjum Akademickie (łac. Gymnasium Academicumsive Illustre, Athenae
Gedanenses), które zaczęło realizować
częściowo program uczelni uniwersyteckich. Również struktura organizacyjna
Gimnazjum była identyczna z ówczesnymi uniwersytetami. Na przestrzeni lat
powołano łącznie siedem katedr oraz

lektorat języka polskiego. Wśród nich
znajdowała się utworzona w roku 1584
Katedra Prawa, którą w 1603 roku przekształcono w Katedrę Prawa i Historii.
W hierarchii katedr Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego zajmowała ona
drugą pozycję (po Katedrze Teologii),
a kierujący nią profesor pełnił stanowisko
prorektora. Nauczano między innymi prawa rzymskiego, cywilnego, procesowego,
narodów, natury, morskiego oraz publicznego z elementami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Prus Królewskich i samego
Gdańska. O poziomie zajęć dydaktycznych
świadczy przy tym fakt, że słuchacze Gimnazjum mogli przenosić się na starsze lata
studiów uniwersyteckich – najczęściej na
III rok.
Działalność Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego zawieszono 10 listopada 1817
roku. Przyczyną była przede wszystkim zapaść finansów miasta, widoczna
szczególnie wyraźnie po okresie wojen
napoleońskich. Ponad dwustuletni okres
nauczania prawa w Gimnazjum miał jednak niewątpliwy wpływ na oryginalność
prawa gdańskiego, najlepszego systemu
prawa, jaki wykształcił się na obszarze
Rzeczypospolitej do 1795 roku.

1 Opracowano na podstawie: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, pod red. E. Kotarskiego, Gdańsk 2008.
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1.2. Historia Wydziału

Plany utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach którego miano także nauczać prawa, sięgają czasów Zygmunta III
Wazy. Niestety nie zostały one zrealizowane z powodu napięć, jakie na tle religijnym
powstały pomiędzy katolickim królem
a w większości innowierczym mieszczaństwem grodu nad Motławą. Później
koncepcji utworzenia Uniwersytetu nie
sprzyjała burzliwa historia miasta, położonego w newralgicznym punkcie Europy.
W związku z tym pierwszą wyższą uczelnią w Gdańsku stała się Królewska Wyższa
Szkoła Techniczna w Gdańsku (w przyszłości Politechnika Gdańska). Utworzono ją
w 1904 roku w celu kształcenia fachowych
kadr dla przemysłu okrętowego. Władze

Profesor A. Pułło
1990-1996

Profesor A. Szmyt
1996-2002

oświatowe Prus, a następnie Wolnego
Miasta Gdańska nie były natomiast zainteresowane utworzeniem uczelni o charakterze nietechnicznym.
Po II Wojnie Światowej sprawę utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego podnoszono
wielokrotnie. Krok milowy w tym zakresie
poczyniono w 1969 roku, kiedy to władze
centralne i wojewódzkie wyraziły wstępną zgodę na powstanie uczelni. Ostatecznie Uniwersytet Gdański został utworzony
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
20 marca 1970 roku przez połączenie
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku
z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie.
W ramach Uniwersytetu powołano rów-

Profesor M. Płachta
2002-2004

Profesor J. Warylewski
2004-2012
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DOKTOR HONORIS CAUSA

nież do życia Wydział Prawa i Administracji, którego Dziekanem został prof. dr hab.
Stanisław Matysik. Pierwsze, historyczne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się
5 października 1970 roku. Skład osobowy Wydziału wywodził się zarówno
z pracowników miejscowych, jak i przeniesionych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W pierwszym roku swego istnienia Wydział Prawa i Administracji kształcił jedynie studentów administracji. Studia prawnicze w trybie zaocznym uruchomiono rok
później (przejmując studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uczących się
w gdańskim punkcie konsultacyjnym),
w trybie stacjonarnym zaś w 1972 roku.
W tym samym roku Wydział uzyskał
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa, a w 1981 roku
– doktora habilitowanego nauk prawnych.
W 1980 roku po raz pierwszy uruchomiono studia doktoranckie.

Z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji nadano cztery tytuły
doktora honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego. Otrzymali je:

Prof. Władysław Wolter (PAN,
Uniwersytet Jagielloński) za zasługi dla nauki prawa karnego i pogłębiania jego humanistycznych treści
w służbie człowiekowi i praworządnemu wymiarowi sprawiedliwości
(16 stycznia 1986 roku);

François Mitterrand (Prezydent Francji) w uznaniu ogromnego
wkładu czynu i myśli w realizację
ideałów wolności i podstawowych
praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy
narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej (17 czerwca 1993
roku);

Prof. dr hab. Ewa Łętowska
(pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich III RP, sędzia Trybunału
Konstytucyjnego) za krzewienie idei
demokratycznego państwa prawa
oraz kształtowanie świadomości
prawnej społeczeństwa (31 stycznia
2008 roku);
Prof. Bernd von Maydell
(Instytut Maxa Plancka) za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie
współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych (13 czerwca 2013
roku).

2. ZAPLECZE
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2.1. Lokalizacja

Strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie
uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego (tzw. Bałtycki Kampus Uniwer-

sytetu Gdańskiego), sopockiego i gdyńskiego. Wydział Prawa i Administracji
usytuowany jest w tym pierwszym, położonym w Gdańsku pomiędzy ulicami: Wita
Stwosza, Grunwaldzką i Jana Bażyńskiego.
Na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się także kilka
innych wydziałów (np. Nauk Społecznych,
Filologiczny, Historyczny), Rektorat, domy
studenckie, hotel asystencki oraz Biblioteka Główna, pełniąca funkcję środowiskowego centrum informacji naukowej.
W planach rozbudowy kampusu jest także
budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Z ośrodków miejskich Aglomeracji Trójmiejskiej można szybko i wygodnie dojechać do Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego za pomocą Szybkiej Kolei
Miejskiej. Najbliższa stacja znajduje się
około 500 metrów od budynku Wydziału
Prawa i Administracji. Z poszczególnych
dzielnic Gdańska do Kampusu można
także dotrzeć za pomocą komunikacji
miejskiej (tramwaje i autobusy). Osoby
dysponujące własnymi środkami transportu mogą natomiast korzystać z parkingu strzeżonego oraz kilkuset bezpłatnych
miejsc parkingowych zlokalizowanych
obok poszczególnych wydziałów.

2. ZAPLECZE
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2.2. Budynek

Przez przeszło trzydzieści lat swojego
istnienia Wydział Prawa i Administracji
borykał się z ogromnymi problemami lokalowymi. Nie mając własnej siedziby, musiał korzystać z pomieszczeń znajdujących
się w gmachu Wydziału Ekonomiki Transportu (obecnie Wydział Ekonomiczny),
Domu Studenckim nr 8 i kilku mniejszych
budynkach zlokalizowanych w Sopocie.
Ogromną zmianę jakościową w tym za-

kresie przyniósł rok 2001, kiedy to na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu
Gdańskiego zakończono budowę gmachu
Wydziału Prawa i Administracji o powierzchni sięgającej 25 tys. m2. Zapewnia
on zarówno komfortowe warunki do prowadzenia zajęć, jak i możliwość miłego
spędzenia czasu wolnego przez studentów.

W budynku Wydziału Prawa i Administracji znajduje się aula
(na 400 miejsc), trzy audytoria (na 150, 200 i 300 miejsc) oraz
33 sale dydaktyczne (od 20 do 60 miejsc), co pozwala w tym samym czasie prowadzić zajęcia dla przeszło 2000 studentów. Aula
i audytoria wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.
W budynku Wydziału Prawa i Administracji znajdują się także
dwie sale rozpraw (wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych, w których odbywają się symulacje rozpraw sądowych),
sale seminaryjne, Biblioteka Prawna (specjalistyczna biblioteka
wydziałowa) oraz laboratorium balistyczne.

2. ZAPLECZE

W gmachu działa sklepik, bar, kawiarnia, punkt
kserograficzno-poligraficzny oraz Księgarnia
Prawnicza „Arche”. Do dyspozycji studentów
pozostają pokoje cichej nauki oraz pomieszczenia rekreacyjne. W wydzielonej części budynku
Wydziału Prawa i Administracji zlokalizowany
jest niewielki hotelik. Jego oferta obejmuje noclegi w pokojach i apartamentach dwuosobowych (z łazienkami), które przystosowane są
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z hoteliku często korzystają goście odwiedzający Wydział Prawa i Administracji.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Studenci
bez kłopotu mogą dotrzeć do wszystkich sal i auli wykładowych, jak również do pomieszczeń socjalnych i punktów usługowych. Windy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich docierają na wszystkie piętra budynku. Liczne ułatwienia
pomagają studentom z upośledzonym słuchem (specjalne zestawy słuchawkowe na auli) i wzrokiem (oznakowania w systemie
Braille’a, komunikaty w windach). W 2006 r. Prezydent Miasta
Gdańska przyznał Wydziałowi Prawa i Administracji tytuł:
„Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.
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BIBLIOTEKA PRAWNA
Biblioteka Prawna jest specjalistyczną biblioteką wydziałową,
w której skład wchodzi czytelnia ogólna, czytelnia naukowa, magazyn, wypożyczalnia oraz informatorium z salą komputerową. Jej
księgozbiór liczy ponad 41 tys. woluminów druków zwartych oraz
261 tytułów czasopism gromadzonych zgodnie z profilem studiów
i potrzebami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji.
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2.3. Muzeum

W budynku Wydziału Prawa i Administracji działa Muzeum Kryminalistyki. Jego
głównym celem jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu
kryminalistyki, medycyny sądowej oraz
dziedzin pokrewnych. Muzeum prowadzi
w tym zakresie działalność edukacyjną
oraz naukową. W ramach jego struktury
organizacyjnej wyodrębniono dziewięć
działów tematycznych (dział: broni i amunicji, medyczno-sądowy, dokumentów,
depozytów, fotografii, mechanoskopijny,
penitencjarny, fałszerstw środków płatniczych, techniki kryminalistycznej i wypadków drogowych). Zbiory zgromadzone
w Muzeum ze względu na swoje funkcje,
wartość historyczną oraz materialną są
unikalne w skali kraju. Warto podkreślić, że do ich powstania przyczyniła się
uprzejmość między innymi: Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej
w Gdańsku, pracowników Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podstawową formą udostępniania zbiorów Muzeum Kryminalistyki Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest grupowe zwiedzanie wystawy
z przewodnikiem, którym każdorazowo
jest specjalista z zakresu kryminalistyki.
Niezbędne jest jednak uprzednie uzgodnienie daty wizyty oraz liczebności grupy.

POLSKIE TOWARZYSTWO
KRYMINALISTYCZNE
W budynku Wydziału Prawa i Administracji swoją siedzibę ma Gdański
Oddział Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. Towarzystwo
to jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność
naukową, popularyzatorską oraz
badawczą, która realizowana jest
poprzez wykonywanie analiz, opracowywanie ekspertyz z wielu dziedzin kryminalistyki, przede wszystkim na potrzeby sądów, prokuratur,
policji i innych organów państwowych, a także instytucji oraz osób
prywatnych.

3 . O F E R TA E D U K A C Y J N A

3. OFERTA EDUKACYJNA

Prawo to jeden z najstarszych kierunków prowadzonych przez wyższe uczelnie. Wielowiekowa tradycja
podnosi prestiż studiów prawniczych i nakłada na
studentów tego kierunku szczególną odpowiedzialność obywatelską. Absolwentów prawa wyróżnia
przede wszystkim ukształtowanie świadomości
zasad prawa w funkcjonowaniu społecznym i państwowym. Świadomość ta z kolei nie pozwala na
pozostawianie biernym obserwatorem. Prawnik,
niezależnie od wyboru późniejszej właściwej sobie
specjalizacji, staje po stronie człowieka, sprawiedliwości i praworządności. Zatem prawo to kierunek
dla ludzi z powołaniem, którzy nie boją się działać
dla dobra obywatelskiego.
- adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
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3.1. Studia na kierunku Prawo

Prawo należy do najstarszych kierunków
studiów wykładanych na europejskich
uniwersytetach. Od lat pozostaje także
jednym z najbardziej popularnych obszarów kształcenia w Polsce (trzecie miejsce
pod względem ilości kandydatów w rekrutacji na rok akademicki 2012/2013).

Kształcenie na kierunku Prawo realizowane jest w ramach pięcioletnich studiów jednolitych oraz trzyletnich studiów uzupełniających. O przyjęcie na te
pierwsze mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo
maturalne), na drugie zaś – absolwenci
studiów wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata. Studia jednolite
odbywają się w trybie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym, natomiast studia
uzupełniające – w trybie zaocznym.

Począwszy do roku akademickiego
2013/2014, jednolite studia magisterskie
na kierunku Prawo są realizowane według
zupełnie nowego – i nowatorskiego w skali kraju – programu studiów. Przez pierwsze 7 semestrów studenci uczęszczają na
wykłady i ćwiczenia z przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących podstawowe gałęzie i dziedziny prawa (np. prawo
karne, prawo cywilne, prawo finansowe).
Przez ostanie 3 semestry mają natomiast
możliwość samodzielnego kształtowania

EGZAMINY NA APLIKACJE
Statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości pokazują,
że studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
bardzo dobrze przygotowują do
egzaminów wstępnych na aplikacje. Przykładowo wśród osób, które
w roku 2012 ukończyły studia na
kierunku Prawo na Uniwersytecie
Gdańskim i przystąpiły do egzaminu na aplikacje adwokacie, radcowskie i notarialne, współczynnik zdawalności wynosił 66,11%, co było
czwartym wynikiem w Polsce na 18
wydziałów prawa.

3. OFERTA EDUKACYJNA

własnej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór jednej z czterech specjalizacji głównych (specjalizacja: prywatnoprawna,
gospodarczo-finansowa,
karnoprawna
i publicznoprawna) oraz dwunastu specjalizacji dodatkowych, a w ramach nich
kilkudziesięciu różnych przedmiotów.

Absolwenci studiów prawniczych uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa.
Uprawnia on do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na
wszystkie aplikacje przygotowujące do
wykonywania zawodów prawniczych (np.
adwokata, radcy prawnego, notariusza,
sędziego, prokuratora). Absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi
zawodami. Bogata wiedza w zakresie
różnych dziedzin prawa czyni z nich cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych
i organizacji pozarządowych. Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa mogą również kontynuować naukę na
studiach podyplomowych oraz studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym
w zakresie prawa.
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3.2. Studia na kierunku Administracja

Kształcenie na kierunku Administracja realizowane jest w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
i dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające).
O przyjęcie na te pierwsze mogą ubiegać
się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne), na drugie
zaś – absolwenci studiów wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata. Studia pierwszego stopnia odbywają
się w trybie stacjonarnym i zaocznym,
natomiast studia uzupełniające – w trybie
stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.
W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci
poznają podstawowe dyscypliny wiedzy
prawniczej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia
są przygotowani do pracy urzędniczej
w administracji publicznej – zarówno
rządowej, jak i samorządowej – oraz do
stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Uzyskany tytuł zawodowy
licencjata uprawnia ich do ubiegania się
o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na studia prawnicze i administracyjne), a także do kontynuowania
nauki na studiach podyplomowych.

REKRUTACJA
Postępowanie rekrutacyjne na
studia licencjackie i magisterskie
prowadzone na Wydziale Prawa
i Administracji ma charakter konkursowy. W wypadku studiów jednolitych oraz pierwszego stopnia
kryterium kwalifikacyjnym są oceny
z wybranych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości, a w wypadku
studiów drugiego stopnia ocena na
dyplomie lub egzamin ustny z wiedzy objętej programem studiów
pierwszego stopnia. Rekrutacja na
wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów. Kandydat rejestruje się elektronicznie na
stronie internetowej: irk.ug.edu.pl.
Wszelkie niezbędne informacje
dotyczące procesu rekrutacji można natomiast uzyskać na stronie:
www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand.
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Absolwenci studiów drugiego stopnia
uzyskują tytuł zawodowy magistra.
Zdobyta w trakcie nauki wiedza szczególnie predysponuje ich do samodzielnego
wykonywania pracy w administracji publicznej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach
pozarządowych. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na
studiach podyplomowych oraz studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym
w zakresie prawa.
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3.3. Studia na kierunku Kryminologia

Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim
to nowoczesny, prekursorski w skali kraju
i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów powołany wysiłkiem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk
Społecznych, przy współpracy Polskiej
Akademii Nauk.

Kształcenie na kierunku Kryminologia
realizowane jest w ramach trzyletnich
studiów pierwszego stopnia (licencjackich). O przyjęcie na nie mogą ubiegać się
osoby posiadające świadectwo dojrzałości
(świadectwo maturalne). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i zaocznym. Interdyscyplinarny program studiów oparty jest o najnowsze osiągnięcia
biologii, politologii, zarządzania, filozofii,
prawa oraz samej kryminologii. Zaplanowano go przy tym w sposób umożliwiający zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie.

PROGRAMY STUDIÓW
I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Programy studiów dla wszystkich
kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji oraz
zakładane efekty kształcenia są
dostępne na stronie internetowej:
www.prawo.ug.edu.pl.

Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych
dających wysokie kwalifikacje do pracy
w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba
więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). Absolwenci uzyskują tytuł
zawodowy licencjata, który uprawnia ich
do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na planowane studia kryminologiczne drugiego
stopnia), a także do kontynuowania nauki
na studiach podyplomowych.

3. OFERTA EDUKACYJNA
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3.4. Studia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe

Podatki i Doradztwo podatkowe to międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa
i Administracji, na którym odbywają się
zajęcia dydaktyczne, oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Studia
objęte są patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kształcenie na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe jest realizowane
w ramach dwuletnich studiów uzupełniających (magisterskich) i odbywa się
w trybie zaocznym. O przyjęcie na nie
mogą ubiegać się absolwenci studiów
wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata. Głównym celem kształcenia na kierunku Podatki i Doradztwo
podatkowe jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie
prawa podatkowego oraz rachunkowości

– o charakterze zarówno teoretycznym,
jak i praktycznym. Program studiów obejmuje niemal całość zagadnień objętych
egzaminem na doradcę podatkowego, do
którego można przystąpić po odbyciu stosownych praktyk.
Absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo
podatkowe uzyskują tytuł zawodowy
magistra. Zdobyta w trakcie nauki wiedza szczególnie predysponuje ich do pracy
w działach podatkowych, finansowych,
księgowych i prawnych przedsiębiorstw,
kancelariach doradztwa podatkowego,
biurach podatkowych oraz urzędach organów podatkowych i organów kontroli
skarbowej. Absolwenci studiów magisterskich mogą także kontynuować naukę na
studiach podyplomowych oraz studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym
w zakresie prawa.
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3.5. Studia doktoranckie
Na Wydziale Prawa i Administracji prowadzone są czteroletnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w zakresie
prawa. O przyjęcie na nie mogą ubiegać
się osoby posiadające dyplom ukończenia
studiów magisterskich. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie zaocznym. Celem
studiów jest przygotowanie uczestników
do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej. Zajęcia obowiązkowe obejmują wykłady, seminaria kierunkowe oraz
konsultacje z opiekunem naukowym. Po
uzyskaniu wymaganych zaliczeń i zdaniu
egzaminów, przedstawieniu rozprawy
doktorskiej oraz pomyślnym przebiegu
jej publicznej obrony absolwent studiów

trzeciego stopnia uzyskuje, na podstawie
uchwały Rady Wydziału, tytuł doktora
nauk prawnych. Uprawnia on osoby posiadające równocześnie tytuł magistra prawa do przystąpienia do egzaminu adwokackiego, notarialnego i radcowskiego bez
konieczności odbycia stosownej aplikacji.

33

3.6. Studia podyplomowe

Oferta edukacyjna Wydziału Prawa i Administracji obejmuje dziesięć kierunków
studiów podyplomowych. Dają one możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy
na temat wybranych zagadnień lub rozwiązań legislacyjnych dotyczących poszczególnych gałęzi prawa. Wszystkie studia podyplomowe trwają dwa semestry
i odbywają się w trybie niestacjonarnym

(zaocznym lub wieczorowym). Co do zasady o przyjęcie na nie mogą ubiegać się
osoby, które ukończyły dowolne studia
wyższe (zawodowe lub magisterskie).
W tym zakresie wyjątkiem jest Podyplomowe Studium „Prawo Cywilne”, którego
słuchaczami mogą być wyłącznie absolwenci studiów magisterskich.

Podyplomowe Studium „Doradztwo Finansowe”
adresowane jest do osób wykonujących
zawód doradcy finansowego (doradcy
klienta w instytucjach finansowych), pragnących podnieść swoje kwalifikacje, lub
osób dokształcających się w celu zdobycia kwalifikacji koniecznych do wykony-

wania tego zawodu. Studium dedykowane jest także osobom prowadzącym lub
zamierzających prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego.

Podyplomowe Studium „Podatki i Prawo Podatkowe”
adresowane jest do osób koncentrujących
swoje zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej, a także do osób związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, dla których
poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym
podejmowaniu decyzji gospodarczych.
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Podyplomowe Studium „Postępowanie administracyjne”
adresowane jest do osób pracujących albo
zamierzających podjąć pracę w urzędach
administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publicz-

ne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podyplomowe Studium „Prawo Cywilne”
adresowane jest do osób, które chcą zdobyć pogłębioną teoretyczną i praktyczną
wiedzą z zakresu prawa cywilnego. Absolwent studium powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu

przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce
prawa i orzecznictwie sądowym.
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Podyplomowe Studium „Prawo Pracy”
adresowane jest do osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii

i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych.

Podyplomowe Studium „Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej”
adresowane jest głównie do pracowników
instytucji finansowych, pracowników instytucji wspomagających rozwój rynku fi-

nansowego w Polsce, a także osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
z zakresu usług finansowych.

Podyplomowe Studium „Prawo spółek”
adresowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa
handlowego o specjalistyczne informacje z zakresu prawa spółek, przydatne

w praktyce prawniczej, ale także w zarządzaniu i w kontaktach z podmiotami gospodarczymi.
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Podyplomowe Studium „Prawo Własności Intelektualnej
i Prawo Nowych Technologii”
adresowane jest do osób wykonujących
zawody prawnicze, jak i pracowników administracji, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej. W jego
ramach przedstawiane będą najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej oraz regulacje

i tendencje rozwoju w interdyscyplinarnej
sferze tzw. prawa nowoczesnych technologii (między innymi takie zagadnienia
jak: przestępczość internetowa, ochrona
elektronicznych baz danych, bankowość
elektroniczna czy też prawo telekomunikacyjne).

adresowane jest przede wszystkim do
osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie przygotowania projektów
przepisów prawnych, a także ogłaszania
i kontroli zarządzeń, rozporządzeń, wytycznych, pism okólnych, uchwał oraz

innych aktów prawnych. Akty te są przygotowywane i stanowione w urzędach
administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jak również w tak zwanych
zakładach administracyjnych (np. szkoły,
biblioteki, muzea).

Podyplomowe Studium „Stanowienie prawa w terenowej administracji publicznej”

Podyplomowe Studium „Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej”
adresowane jest do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę o prawnych
aspektach podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Pozwoli im to
inicjować własną działalność zarobkową

(ewentualnie działalność w postaci zorganizowanej) lub przyczyni się do podniesienia kwalifikacji związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami
w obszarze gospodarki.
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3.7. Szkoły prawa obcego

Ofertę edukacyjną Wydziału Prawa
i Administracji skierowaną zarówno do
studentów, jak i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni
uzupełniają kursy organizowane przez
Szkołę Prawa Amerykańskiego, Szkołę Prawa Brytyjskiego, Szkołę Prawa
Francuskiego i Szkołę Prawa Niemieckiego. Szkoły te zostały utworzone przy
współpracy partnerów zagranicznych. Są
nimi odpowiednio: Chicago-Kent College
of Law, University of Cambridge, Université Toulouse 1 Capitole oraz Institut für
Ostrecht der Universität zu Köln.
Kursy prowadzone przez szkoły prawa
obcego stanowią dla ich słuchaczy niepowtarzalną okazję zapoznania się z rozwiązaniami legislacyjnymi innych państw,
a także poszerzenia informacji na temat
prawa europejskiego. Wiedza ta może
okazać się szczególnie przydatna podczas
obsługi prawnej podmiotów prowadzących wymianę gospodarczą z zagranicą.
W trakcie kursów wykłady prowadzone
są w całości po angielsku, francusku lub
niemiecku. Daje to okazję do zapoznania
się ze specjalistyczną terminologią prawniczą w tych językach.
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Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
prof. UG, dr hab. Jakub Stelina
pokój 2062
Biuro Dziekana: mgr Teresa Ozorowska
tel. (+48) 58 523 29 90, wew. 29 90
fax: (+48) 58 523 29 60
e-mail: dziekan@prawo.ug.edu.pl
pokój 2063

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
tel. (+48) 58 523 28 94, wew. 28 94
pokój 2084
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4.1. Władze Wydziału

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Prodziekan ds. studenckich i nauki

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
tel. (+48) 58 523 28 95, wew. 28 95
pokój 2085

prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot
tel. (+48) 58 523 28 96, wew. 28 96
pokój 2083
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4.2. Struktura Wydziału

Na Wydziale Prawa i Administracji zatrudnionych jest 127 pracowników
naukowo-dydaktycznych, w tym 7 profesorów zwyczajnych, 28 profesorów
nadzwyczajnych oraz 63 doktorów nauk prawnych. Prowadzą oni swoją
działalność w ramach 16 katedr, 2 pracowni i 1 zakładu. W skład struktury
organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji wchodzi:
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Katedra Postępowania Cywilnego

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Katedra Prawa Administracyjnego
Katedra Prawa Cywilnego

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Katedra Prawa Finansowego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Katedra Prawa Morskiego
Katedra Prawa Pracy

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Zakład Praw Człowieka

Pracownia Informatyki Prawniczej
Pracownia Kryminalistyki

4. PRACOWNICY I STRUKTURA WYDZIAŁU
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4.3. Badania naukowe

Wydział Prawa i Administracji jest liczącym się w Polsce ośrodkiem naukowym,
w którym realizowane są różne krajowe
i międzynarodowe projekty badawcze. Ich
efektem są między innymi liczne przygotowywane i publicznie „bronione” rozpra-

wy doktorskie i habilitacyjne. O ich wysokim poziomie świadczą między innymi
regularnie zdobywane nagrody i wyróżnienia, w tym w prestiżowym konkursie
czasopisma „Państwo i Prawo” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne.

OŚRODEK ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH
Na Wydziale Prawa i Administracji działa Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych.
Jest to think tank funkcjonujący w formie organizacji pozarządowej, który prowadzi działalność naukową w obszarze nauk prawnych, prowadzi wydawnictwo
naukowe („Przegląd Naukowy Disputatio”), przygotowuje raporty i ekspertyzy
dotyczące problemów systemu prawnego, zajmuje się popularyzowaniem wybranych tematów, organizuje konferencje naukowe i debaty wokół społecznie doniosłych zagadnień, a także organizuje warsztaty zawodowe, kursy i szkolenia.

Wyniki badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji prezentowane są
co roku w setkach publikacji, obejmujących monografie, podręczniki, rozdziały
w książkach, artykuły w czasopismach czy
też glosy. Żywa jest przy tym tradycja wydawania własnego periodyku naukowego.
Jego początki sięgają roku 1972, kiedy to
ukazał się pierwszy numer „Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji.
Seria – Prawo”. Od 1996 roku nosi on tytuł
„Gdańskie Studia Prawnicze” i wydawa-

ny jest w formie półrocznika. Poszczególne tomy mają przede wszystkim charakter
gałęziowy. Opiekę nad kolejnymi tomami
obejmują katedry wiodące w danej dyscyplinie prawa. W roku 2005 dotychczasową
formułę wydawanego na Wydziale periodyku naukowego rozszerzono o kwartalnik poświęcony wielogałęziowej ocenie
dorobku judykatury, który nosi tytuł
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd
Orzecznictwa”.
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CENTRUM PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Na Wydziale Prawa i Administracji ma swoją siedzibę Centrum Prawa Samorządowego
i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, będące ogólnouniwersytecką
jednostką pozawydziałową. Centrum realizuje swoje zadania programowe dotyczące
prawa samorządowego, prowadząc w tym zakresie między innymi działalność doradczą i badawczą, a także organizując specjalistyczne kursy i wykłady.
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji starają się także propagować naukę wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Trójmiasta. Doskonałą okazją ku
temu jest coroczny Bałtycki Festiwal
Nauki, który odbywa się zazwyczaj pod
koniec maja. W tym czasie na Wydziale
Prawa i Administracji organizowany jest
specjalny cykl spotkań, wykładów, pokazów (np. prezentacja najnowocześniejszego sprzętu pozostającego na wyposażeniu
jednostek policji, w tym Samodzielnych

Pododdziałów
Antyterrorystycznych)
czy konkursów (np. turniej rycerski
o „miecz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji”). Ciekawy program pozwala
ich uczestnikom spojrzeć na nauki prawne w zupełnie nowym świetle. Wydział
Prawa i Administracji współpracuje także
z wybranymi, trójmiejskimi liceami ogólnokształcącymi. Celem tej współpracy jest
podwyższania jakości edukacji uczniów
w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych.

5 . W S P Ó Ł P R A C A M I Ę D Z Y N A R O D O WA
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Wydział Prawa i Administracji prowadzi
intensywną współpracę z zagranicznymi
ośrodkami naukowo-dydaktycznymi. Jej
przejawem jest przede wszystkim członkostwo (od 2007 roku) w International
Association of Law School. Jest to prestiżowa organizacja międzynarodowa z siedzibą w Waszyngtonie, która zmierza między
innymi do wzmocnienia roli prawa w rozwoju społeczeństw poprzez edukację
prawniczą. Wydział Prawa i Administracji
jest także członkiem European Law Faculties Association. Celem tego stowarzyszenia jest przede wszystkim koordynacja procesu reformy edukacji prawniczej
w Europie oraz wspieranie współpracy
miedzy europejskimi uniwersytetami.
Międzynarodowa współpraca dydaktyczna odbywa się wokół dwóch programów:
LLP-Erasmus oraz PILSP (Polish and International Legal Studies Programme).
Pierwszy z nich jest podstawowym programem, w ramach którego odbywa się
wymiana zagranicznych studentów oraz
pracowników naukowo-dydaktycznych
na Wydziale Prawa i Administracji. Studenci mogą przy tym wybrać wyjazd na
studia do jednej z 18 uczelni partnerskich
z 11 państw europejskich. Natomiast

PILSP to autorski program studiów anglojęzycznych Wydziału Prawa i Administracji. Mogą brać w nim udział studenci
przyjeżdżający z uczelni partnerskich
w ramach LLP-Erasmus oraz innych programów, którzy nie znają języka polskiego i nie są w stanie uczestniczyć w regularnych zajęciach organizowanych w tym
języku. PILSP jest również otwarty dla
ograniczonej liczby polskich studentów,
którzy chcieliby realizować część studiów
w języku angielskim. Ich udział w programie daje studentom zagranicznym większą możliwość poznania polskiej kultury
i języka. PILSP oferuje podstawową znajomość polskiego systemu prawnego, a także szkolenia z najbardziej interesujących
i współczesnych zagadnień prawa europejskiego i międzynarodowego.

Przejawem współpracy międzynarodowej
są także cztery szkoły prawa obcego utworzone na Wydziale Prawa i Administracji
przy współpracy z partnerami zagranicznymi, a także członkostwo pracowników
Wydziału w wielu organizacjach międzynarodowych, radach programowych międzynarodowych czasopism oraz aktywny
udział w zagranicznych konferencjach.
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Na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji uczy się prawie 4,4
tys. studentów. Są oni zrzeszeni w licznych organizacjach i kołach naukowych.
W szczególności należy wspomnieć o Radzie Samorządu Studenckiego, która
reprezentuje interesy ogółu studentów
Wydziału, jak i Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ang. European Law Students’ Association), będącym
największą, apolityczną i niezarobkową
organizacją międzynarodową, zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa.
Jej celem jest rozwój edukacji prawniczej,
wspieranie wzajemnego zrozumienia i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród swoich członków.

Na Wydziale Prawa i Administracji działają 23 studenckie koła naukowe (w tym
dwa międzywydziałowe). Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej
studenci, pod nadzorem merytorycznym
pracowników naukowych Wydziału, sporządzają bezpłatne opinie dla osób, których sytuacja majątkowa nie pozwala na
pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy
prawnej. W ten sposób Poradnia spełnia
niezmiernie ważną misję społeczną. Jednocześnie kształtuje wśród studentów
świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej,
a także daje im możliwość wykorzystania
zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

KONWENT POLONIA
Wielu studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji jest członkami
Konwentu Polonia, czyli najstarszej polskiej korporacji akademickiej, powstałej
w 1828 roku na Uniwersytecie w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii). Jej celem jest
wychowanie swych członków w kierunkach: etycznym, naukowym, społecznym,
samopomocowym i towarzyskim. Konwent Polonia posiada własne, uświęcone tradycją prawa, które przetrwały próbę życia w ciągu blisko 200 lat i nie uległy w tym
czasie żadnym istotnym zmianom. Prawa te są swego rodzaju konstytucją, nadającą Konwentowi charakter Rzeczypospolitej, z własnym parlamentem, urzędami
i sądami.
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Uniwersytet Gdański oddychający i przesiąknięty atmosferą
Trójmiasta – duchem wolności i odpowiedzialności, tradycją walki o niezawisłość i godność, to uczelnia nadzwyczaj predestynowana do tego, by zdobywać na niej prawniczą wiedzę i pierwsze
zawodowe szlify. Wspominam Wydział Prawa jako niezwykłe
miejsce, w którym my, studenci, w kontakcie z nauczycielami,
często mistrzami, w niekończących się dyskusjach, podczas wielogodzinnych spotkań i rozmów, mieliśmy możliwość kształtowania osobowości, postawy i stosunku do przyszłego zawodu.
Wszystkim obecnym i przyszłym adeptom prawa życzę radości
i pożytku ze zgłębiania dziedziny, która potrafi fascynować będąc zarazem niezwykle silnym czynnikiem formującym sposób
myślenia i działania.
- Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdynia
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Wśród absolwentów Wydziału Prawa i Administracji jest wielu wybitnych pracowników nauki, są także osoby odgrywające
ważną rolę w życiu politycznym, społecznym oraz gospodarczym kraju. Studia na
Wydziale ukończyli jego przyszli wykładowcy, między innymi profesorowie zwyczajni: Dariusz Szpoper, Jarosław Warylewski i Jerzy Zajadło.
Z grona absolwentów Wydziału Prawa
i Administracji wywodzi się wielu wysokiej rangi urzędników państwowych.
Mury Wydziału opuścił między innymi:
Marek Biernacki (Minister Sprawiedliwości od 2013 roku), Maciej Płażyński
(Marszałek Sejmu w latach 1997–2001),
Przemysław Gosiewski (Wiceprezes
Rady Ministrów w latach 2006–2007)
i Aleksander Szczygło (Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2009–
2010). Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji pełnili także funkcje: Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Krajowego. Od 2010 roku Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału, dr Wojciech Wiewiórowski.

Wydział Prawa i Administracji ukończyli
wojewodowie pomorscy: Piotr Orłowski
i Tomasz Sowiński, Prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz i Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek. Dla części z nich
związki z Wydziałem nie zakończyły się
wraz z ukończeniem studiów magisterskich. Paweł Adamowicz był pracownikiem Wydziału i prorektorem ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego. Wojciech
Szczurek i Tomasz Sowiński obronili na
Wydziale swoje dysertacje doktorskie, ten
ostatni zaś jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału.
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji ukończył także Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara.

Z Wydziałem Prawa i Administracji związany był zmarły tragicznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński,
który w latach 1971–1997 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Pracy. W tym okresie uzyskał
zarówno stopień naukowy doktora, jak
i doktora habilitowanego. Absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji jest również Jolanta Kwaśniewska, która w latach 1995–2005 była pierwszą damą RP.
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Decydując się na wybór szkoły wyższej,
należy pamiętać, że studia to nie tylko
okres intensywnej pracy, lecz także czas
wolny, który dobrze jest ciekawie wykorzystać. W tym zakresie lokalizacja
Wydziału Prawa i Administracji stwarza
ogromne możliwości. Uniwersytet Gdański położony jest na terenie Trójmiasta,
czyli rozległej aglomeracji rozciągającej
się na odcinku 50 km wzdłuż południowego brzegu Morza Bałtyckiego. Składa
się z Gdańska, mogącego się poszczycić
ponad 1000-letnią historią i wspaniałymi
zabytkami, Sopotu – jednego z najpopularniejszych polskich kurortów, oraz Gdyni –
młodego i dynamicznie rozwijającego się
miasta portowego. Ta mieszanka tradycji

z nowoczesnością, a także wielokulturowość oraz otwartość na nowe idee to cechy charakterystyczne Trójmiasta.
W Trójmieście można spędzać wolny
czas na setki różnych sposobów: opera,
filharmonia, teatry, kina, muzea, galerie,
restauracje, puby, kluby… Osoby lubiące
spędzać czas na świeżym powietrzu mogą
pospacerować w Parku Oliwskim, pojeździć rowerem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, popływać kajakiem wśród
zabytków Starego Miasta w Gdańsku,
pożeglować na desce windsurfingowej na
Zatoce Gdańskiej, pojeździć na nartach na
Łysej Górze w Sopocie czy po prostu poleżeć na jednej z wielu piaszczystych, trójmiejskich plaż.

8. OTOCZENIE

Co roku w Trójmieście odbywają się setki
różnego typu imprez. Do najbardziej znanych należy organizowany w Gdyni Heineken Open’er Festival – dwukrotny zdobywca nagrody European Festival Awards
w kategorii Best Major Festival – oraz odbywający się w Gdańsku Jarmark św. Dominika, który po raz pierwszy odbył się
w 1260 roku. Warto także wspomnieć
o Festiwalu Artystycznym Młodzieży
Akademickiej, czyli interdyscyplinarnym
festiwalu skupiającym przedstawicieli
studenckiego środowiska artystycznego.
Fanom sportu Trójmiasto daje możliwość
uczestniczenia w meczach i zawodach
najpopularniejszych w Polsce dyscyplin
sportowych (piłka nożna, żużel, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, hokej, rug-

by). Część z nich odbywa się przy tym na
obiektach najwyższej światowej klasy.
Wystarczy tutaj wspomnieć o PGE Arena
Gdańsk, czyli jednym ze stadionów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012
roku.

Trójmiasto to wspaniała baza wypadowa
na dalsze i bliższe weekendowe wyjazdy. Tuż obok położone są Kaszuby – polska Szwajcaria – kraina tysiąca jezior,
wspaniałych lasów i malowniczych rzek,
ponure, gotyckie zamki dolnego Powiśla oraz Mierzeja Helska będąca jednym
z najlepszych miejsc w Europie do uprawiania windsurfingu. Oferta przewoźników (w tym tzw. tanich) operujących
z Portu Lotniczego Gdańsk zachęca do kilkudniowych wypadów do Amsterdamu,
Barcelony, Berlina, Londynu, Mediolanu,
Paryża czy Rzymu. Można także wybrać
się w rejs promem do Szwecji lub Finlandii.
Warto także wspomnieć, że w Trójmieście,
poza Uniwersytetem Gdańskim, działa
kilkanaście innych szkół wyższych. Sprawia to, że cała aglomeracja nabiera akademickiego charakteru. Na każdym kroku
można spotkać ciekawych ludzi z różnych
zakątków Polski i całego świata.
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk

www.prawo.ug.edu.pl
www.facebook.com/WPiAUG

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr GrażynaBurian
tel. (+48) 58 523 28 86

fax (+48) 58 523 38 87

pokój 2086

e-mail: dziekanat@prawo.ug. edu.pl

DZIEKANATY - KIERUNEK PRAWO
Stacjonarne studia jednolite
tel. (+48) 58 523 28 89

Wieczorowe studia jednolite
tel. (+48) 58 523 28 89

Zaoczne studia jednolite
tel. (+48) 58 523 28 90

Zaoczne studia uzupełniające
tel. (+48) 58 523 28 91

pokój 2091

e-mail: dziekanat.prst@prawo.ug.edu.pl

pokój 2091

e-mail: dziekanat.prnstw@prawo.ug.edu.pl

pokój 2057

e-mail: dziekanat.prnstz@prawo.ug.edu.pl

pokój 2058

e-mail: dziekanat.admmsu@prawo.ug.edu.pl
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DZIEKANATY - KIERUNEK ADMINISTRACJA
Stacjonarne studia licencjackie
tel. (+48) 58 523 28 88

Zaoczne studia licencjackie
tel. (+48) 58 523 28 92

Stacjonarne studia uzupełniające
tel. (+48) 58 523 28 88

Wieczorowe studia uzupełniające
tel. (+48) 58 523 28 91

Zaoczne studia uzupełniające
tel. (+48) 58 523 28 93

pokój 2088

e-mail: dziekanat.admst1@prawo.ug.edu.pl

pokój 2059

e-mail: dziekanat.admnst1@prawo.ug.edu.pl

pokój 2088

e-mail: dziekanat.admst2@prawo.ug.edu.pl

pokój 2058

e-mail: dziekanat.admmsu@prawo.ug.edu.pl

pokój 2060

e-mail: dziekanat.admnst2@prawo.ug.edu.pl

DZIEKANATY – KIERUNEK KRYMINOLOGA
Stacjonarne studia licencjackie
tel. (+48) 58 523 28 92

Zaoczne studia licencjackie
tel. (+48) 58 523 28 93

pokój 2059

e-mail:dziekanat.krymst1@prawo.ug.edu.pl

pokój 2060

e-mail: dziekanat.krymnst1@prawo.ug.edu.pl

DZIEKANATY – PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
pokój 2059

tel. (+48) 58 523 28 92

e-mail: dziekanat.podnast2@prawo.ug.edu.pl

SEKRETARIAT – STUDIA DOKTORANCKIE

tel. (+48) 58 523 29 86

fax (+48) 58 523 29 44

pokój 2080

e-mail: dziekanat.doktor@prawo.ug.edu.pl
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SEKRETARIATY – STUDIA PODYPLOMOWE
Doradztwo Finansowe
tel. (+48) 58 523 28 27

fax (+48) 58 523 27 03

tel. (+48) 58 523 28 79

fax (+48) 58 523 29 41

tel. (+48) 58 523 28 97

Prawo Cywilne

fax (+48) 58 523 20 89

tel. (+48) 58 523 28 51

Prawo Pracy

fax (+48) 58 523 27 14

tel. (+48) 58 523 28 51

fax (+48) 58 523 27 14

tel. (+48) 58 523 28 62

Prawo Spółek

fax(+48) 58 523 27 03

tel. (+48) 58 523 28 22

fax (+48) 58 523 27 14

tel. (+48) 58 523 29 43

fax (+48) 58 523 29 35

tel. (+48) 58 523 28 97

fax (+48) 58 523 20 89

tel. (+48) 58 523 28 27

fax (+48) 58 523 27 03

Podatki i Prawo Podatkowe

Postępowanie Administracyjne

Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej

Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Nowych Technologii
Stanowienie prawa w terenowej
administracji publiczne

Warunki Prawne Prowadzenia Działalności
Gospodarczej

pokój 3012

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

pokój 3057

e-mail:hrutkiewicz@prawo.ug.edu.pl

pokój 2082

e-mail: jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl

pokój 4023

e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

pokój 4023

e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

pokój 3012

e-mail: kpf@ ug.edu.pl

pokój 4023

sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

pokój 4065

e-mail: maciejewska.a@prawo.ug.edu.pl

pokój 2082

e-mail: jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl

pokój 3012

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

SEKRETARIATY- SZKOŁY PRAWA OBCEGO
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Brytyjskiego
Szkoła Prawa Francuskiego
Szkoła Prawa Niemieckiego

e-mail: sal@prawo.ug.edu.pl

e-mail: mretecka@prawo.ug.edu.pl
e-mail: spf@prawo.ug.edu.pl

e-mail: spn@prawo.ug.edu.pl
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SEKRETARIATY – KATEDRY, ZAKŁADY I PRACOWNIE
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego

pokój 4023

tel. (+48) 58 523 28 22

fax (+48) 58 523 27 14

Katedra Postępowania Cywilnego

e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 22

fax (+48) 58 523 27 14

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 79

fax (+48) 58 523 29 41

Katedra Prawa Administracyjnego

e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 27

Katedra Prawa Cywilnego

fax (+48) 58 523 27 03

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 51

fax (+48) 58 523 27 14

e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 29 43

fax (+48) 58 523 29 35

Katedra Prawa Finansowego

e-mail: sekretariat05@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 62

fax (+48) 58 523 27 03

e-mail: sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 62

fax (+48) 58 523 27 03

e-mail: sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 22

fax (+48) 58 523 27 14

e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 79

fax (+48) 58 523 29 41

e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 79

fax (+48) 58 523 29 41

e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 27

fax (+48) 58 523 27 03

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 29 43

fax (+48) 58 523 29 35

e-mail: sekretariat05@prawo.ug.edu.pl

Katedra Prawa Europejskiego
i Komparatystyki Prawniczej

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
i Ochrony Środowiska
Katedra Prawa Handlowego
i Międzynarodowego Prawa Prywatnego

Katedra Prawa Karnego Materialnego
i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej
Katedra Prawa Karnego Procesowego
i Kryminologii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
i Instytucji Politycznych

pokój 4023
pokój 3057
pokój 3012
pokój 4023
pokój 4065
pokój 3012
pokój 3012
pokój 4023
pokój 3057
pokój 3057
pokój 3012
pokój 4065
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Katedra Prawa Morskiego

pokój 4065

tel. (+48) 58 523 29 43

Katedra Prawa Pracy

fax (+48) 58 523 29 35

e-mail: sekretariat05@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 51

fax (+48) 58 523 27 14

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 62

Zakład Praw Człowieka

fax (+48) 58 523 27 03

e-mail: sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 29 43

fax (+48) 58 523 29 35

Pracownia Informatyki Prawniczej

e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 27

fax (+48) 58 523 27 03

Pracownia Kryminalistyki

e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

tel. (+48) 58 523 28 79

fax (+48) 58 523 29 41

e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

pokój 4023
pokój 3012
pokój 4065
pokój 3012
pokój 3057

BIBLIOTEKA PRAWNA
tel. (+48) 58 523 29 40

e-mail: bpraw@bg.ug.gda.pl

HOTEL WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
tel./fax (+48) 58 523 29 62

e-mail: hotel@prawo.ug.edu.pl

MUZEUM KRYMINALISTYKI

tel. (+48) 58 523 29 01

tel. (+48) 58 523 29 00

pokój 2076

e-mail: muzeum@prawo.ug.edu.pl

OŚRODEK ANALIZ POLITYCZNO-PRAWNYCH
e-mail: biuro@oapp.pl

CENTRUM PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH UG
e-mail: centrum@prawo.ug.edu.pl

www.prawo.ug.edu.pl

