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Początki Instytutu Prawa i Ekonomii sięgają 1992 r., gdy na Wydziale Humanistycznym 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, jako poprzedniczki Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, powołano Katedrę Administracji Publicznej. W 1998 r. Katedrę 

Administracji Publicznej przekształcono w Instytut Prawa i Administracji, który funkcjonował w 

strukturach Wydziału Humanistycznego. W 2001 r. zmieniono nazwę Instytutu na Instytut 

Prawa, Administracji i Zarządzania. W roku akademickim 2009/2010 z Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został wydzielony 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, w ramach którego do końca roku akademickiego 

2018/2019 funkcjonował Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania. Z początkiem roku 

akademickiego 2019/2020 w związku z wdrażaniem reformy nauki i szkolnictwa wyższego 

Wydział zakończył swój byt, a Instytut pod nazwą Instytut Prawa i Ekonomii stał się 

samodzielną jednostką - jedną z dziewiętnastu - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. Z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 Instytut stał się 

Wydziałem Prawa i Ekonomii – w związku z uzyskaniem w dyscyplinie nauki prawne kategorii 

B+.  

Na Wydziale Prawa i Ekonomii prowadzone są studia na kierunkach administracja 

(pierwszego i drugiego stopnia), ekonomia (pierwszego stopnia), kryminologia (pierwszego 

stopnia), prawo (jednolite magisterskie) oraz prawo w biznesie (pierwszego stopnia), tak 

stacjonarne, jak i niestacjonarne. Wydział prowadzi także studia podyplomowe. Zarówno bogata 

oferta dydaktyczna, jak i liczba studentów sytuują Wydział Prawa i Ekonomii jako ważną 

jednostkę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowiąc dobrą przestrzeń dla 

dalszego jego rozwoju. 

Jego potencjał budują także pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni 

prowadzący badania naukowe w ramach Katedry Prawa Administracyjnego, Katedry Prawa 

Cywilnego, Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego, Katedry Prawa Karnego, Katedry 

Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego oraz Katedry Ekonomii, a zaliczający się do 

dyscyplin naukowych nauki prawne oraz ekonomia i finanse. Na Wydziale Prawa i Ekonomii 

prowadzą również zajęcia wykładowcy z innych jednostek, a ponadto stanowi on miejsce 

współpracy z osobami z zewnątrz, w tym z mającymi doświadczenie praktyczne. Ważną rolę 

na Wydziale Prawa i Ekonomii spełniają także pracownicy administracyjni. 

Siedziba Wydziału Prawa i Ekonomii mieści się w zabytkowym budynku przy placu 

Józefa Weyssenhoffa 11, współtworzącym kompleks uniwersytecki Bydgoszczy, jako miasta 

ważnego na edukacyjnej mapie Polski, w szczególności regionu kujawsko-pomorskiego. 
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Misją Wydziału Prawa i Ekonomii jest prowadzenie działalności badawczej 

i dydaktycznej na najwyższym poziomie. W ramach aktywności badawczej na Wydziale Prawa 

i Ekonomii prowadzone są szerokoprofilowe badania naukowe w ramach dyscypliny nauki 

prawne oraz dyscypliny ekonomia i finanse. Wydział Prawa i Ekonomii jest jednostką 

skupiającą dwie dyscypliny naukowe, co daje jej interdyscyplinarny potencjał z korzyścią dla 

prowadzonych badań oraz kierunków studiów oraz ku dalszemu rozwojowi. Przestrzeń 

dydaktyczna obejmuje ważne i chętnie wybierane kierunki studiów - administrację, ekonomię, 

kryminologię, prawo oraz prawo w biznesie. Administracja, ekonomia oraz prawo należą do 

kanonu kierunków o tradycyjnej formule i niekwestionowanej renomie, zaś dwa pozostałe 

współtworzą nowatorską przestrzeń zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności zgodnie 

z kompleksowymi oraz merytorycznie dopracowanymi ich programami. Administracja to 

studia o profilu ogólnoakademickim, zaś ekonomia, kryminologia, prawo oraz prawo 

w biznesie to studia o profilu praktycznym. Pierwszym kierunkiem studiów prowadzonym na 

Wydziale Prawa i Ekonomii była administracja, następnie dołączyła do niej ekonomia, po 

czym oferta studiów wzbogaciła się o prawo w biznesie i kryminologię. Najmłodszym 

kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale są jednolite studia magisterskie na kierunku 

prawo. 

Wydział Prawa i Ekonomii, wpisując się w misję Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, prowadzi wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie 

z potrzebami Bydgoszczy, regionu kujawsko-pomorskiego oraz Polski, w tym wnosząc wkład 

w rozwój nauki oraz kształcąc specjalistów zgodnie z potrzebami rynku pracy, tak w obszarach 

utrwalonych, jak i nowatorskich odpowiadając na zmieniające się potrzeby społeczne 

i gospodarcze, zwłaszcza Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. W swoich 

działaniach i planach Wydział Prawa i Ekonomii kieruje się zasadami wolności i rzetelności 

naukowej, staranności i nowoczesności dydaktycznej, otwartości komunikacyjnej, w tym 

w mediach społecznościowych, jak też równości i życzliwości w relacjach międzyludzkich. 

MISJA 
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Strategia Wydziału Prawa i Ekonomii obejmuje działania bieżące mające na celu 

utrwalanie dotychczasowych osiągnięć oraz aktywności zmierzające do jego rozwoju. Składają 

się na nie wzajemnie przenikające się i dopełniające obszary - badań naukowych, jakości 

kształcenia i rozwoju kierunków studiów, komunikacji i promocji, współpracy z otoczeniem 

społecznym i gospodarczym, organizacji. 

 
BADANIA NAUKOWE 

 
1. Motywowanie pracowników do publikowania artykułów w punktowanych 

czasopismach, monografii, rozdziałów w monografiach ważnych dla oceny 

parametrycznej dyscyplin naukowych nauki prawne oraz ekonomia i finanse . 

2. Motywowanie pracowników do występowania o granty oraz pozyskiwania innych 

środków na badania naukowe. 

3. Zachęcanie pracowników do podejmowania działań w zakresie wpływu na 

społeczeństwo i gospodarkę ważnych w perspektywie parametryzacji dyscyplin 

naukowych. 

4. Organizacja konferencji naukowych i wspieranie udziału pracowników w konferencjach 

naukowych w kraju i za granicą. 

5. Zwiększanie naukowej współpracy międzynarodowej, w szczególności poprzez 

wyjazdy na badania naukowe i konferencje zagraniczne. 

6. Zachęcanie do kreowania oryginalnych przestrzeni badawczych umożliwiających 

postępującą specjalizację pracowników w ramach dziedzin nauki prawne oraz 

ekonomia i finanse, w tym ważnych z perspektywy prowadzonych kierunków studiów. 

7. Motywowanie i wspieranie pracowników w zakresie uzyskiwania stopni i tytułów 

naukowych. 

8. Zatrudnianie w drodze konkursów kolejnych pracowników posiadających dorobek 

naukowy oraz potencjał do jego budowania ważnych dla dyscyplin naukowych nauki 

prawne oraz ekonomia i finanse, jak też dla prowadzonych kierunków studiów. 

STRATEGIA 
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I ROZWÓJ KIERUNKÓW STUDIÓW 

 
1. Utrzymanie dotychczasowej oferty dydaktycznej na kierunkach administracja, 

ekonomia, kryminologia, prawo oraz prawo w biznesie z zachowaniem najwyższych 

standardów kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów i modułów. 

2. Utrzymanie na najwyższym poziomie oferty kształcenia realizowanego w ramach 

studiów podyplomowych 

3. Doskonalenie metod kształcenia, w tym z zakresu innowacyjnych technik 

dydaktycznych oraz kształcenia zdalnego, w szczególności cyfrowych platform 

dydaktycznych. 

4. Weryfikacja programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz 

w dialogu z interesariuszami. 

5. Wypracowywanie dobrych standardów udziału studentów w badaniach naukowych na 

kierunku administracja oraz odbywania praktyk i udziału w innych formach 

adekwatnych do praktycznego profilu kierunków ekonomia, kryminologia, prawo 

i prawo w biznesie. 

6. Wdrażanie działań mających na celu osiąganie jak najwyższej jakości prac 

dyplomowych na prowadzonych kierunkach studiów. 

7. Aktywizowanie studentów w ramach kół naukowych, spotkań z praktykami, wykładów 

otwartych i innych dodatkowych form. 

8. Doskonalenie systemu nagród i wyróżnień dla najlepszych studentów, absolwentów 

i autorów prac dyplomowych. 

9. Dążenie do realizacji strategii umiędzynarodowienia Wydziału Prawa i Ekonomii, 

w tym w zakresie procesu kształcenia. 

10. Intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia liczby studentów korzystających 

z programów Erasmus, Most i innych programów wymiany 

11.  Wdrażanie indywidualizacji procesu kształcenia dla osób o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych 

12. Doskonalenie standardów komunikacji interpersonalnej między studentami oraz między 

studentami a prowadzącymi zajęcia. 

13. Doskonalenie sposobów zapobiegania sytuacjom niepożądanym oraz rozwiązywania 

konfliktów zgodnie z przyjętymi na Wydziale Prawa i Ekonomii standardami. 

14. Doskonalenie standardów obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów 

w porozumieniu w Władzami Kolegium IV i przy wsparciu Sekretariatu. 

15. Dbałość o jak najlepsze wykorzystywanie systemów USOS, APD oraz JSA. 

16. Rozwój zasobów bibliotecznych adekwatnych do prowadzonych kierunków studiów, 

w tym zasobów cyfrowych oraz dostępności do systemów informacji prawnej. 
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17. Doskonalenie bazy dydaktycznej w budynku będącym siedzibą Wydziału Prawa i Ekonomii 

oraz doposażanie ich w sprzęt ważny dla jakości kształcenia, w tym z uwzględnieniem 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 
KOMUNIKACJA I PROMOCJA 

 
1. Doskonalenie sposobów komunikacji ze studentami i pracownikami, w tym e-mailowej 

oraz w mediach społecznościowych. 

2. Dbałość o stronę internetową Wydziału Prawa i Ekonomii, w tym jej aktualizację 

odnośnie do osiągnięć naukowych oraz spraw dydaktycznych i organizacyjnych. 

3. Promocja Wydziału Prawa i Ekonomii w mediach społecznościowych w celu budowania 

jak najlepszego wizerunku poprzez ekspozycję wydarzeń i osiągnięć oraz inne 

działania. 

4. Budowanie marki i renomy poszczególnych kierunków i rodzajów studiów 

prowadzonych na Wydziale Prawa i Ekonomii. 

5. Dostosowywanie sposobów i metod promocji do aktualnych trendów i reagowanie na 

potrzeby kandydatów. 

 
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM 

 
1. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych oraz dydaktycznych 

z podmiotami otoczenia społecznego i gospodarczego, w szczególności konferencji, 

seminariów, praktyk i spotkań z praktykami, w tym w ramach umów o współpracy. 

2. Zacieśnienie współpracy z interesariuszami poszczególnych kierunków studiów. 

3. Uczestnictwo w Bydgoskim Festiwalu Nauki i innych podobnych aktywnościach. 

4. Rozwój współpracy ze szkołami średnimi regionu kujawsko-pomorskiego. 

5. Podejmowanie działań polegających na upowszechnianiu wyników badań 

prowadzonych w WPiE w celu zapewnienia ich wpływu na społeczeństwo 

i gospodarkę. 



str. 6  

ORGANIZACJA 

 

1. Stosowanie dobrych praktyk komunikacji między władzami Wydziału Prawa i Ekonomii 

a studentami i pracownikami oraz monitorowanie ich sytuacji, inicjowanie różnych 

form aktywności oraz wspieranie ich realizacji. 

2. Umacnianie roli w zarządzaniu Wydziałem Prawa i Ekonomii Rady Naukowej oraz Rad 

Kierunków. 

3. Umacnianie roli opiekunów roczników oraz opiekunów praktyk poszczególnych 

kierunków studiów. 

4. Zwiększanie roli Sekretariatu w wykonywaniu działań mających na celu sprawne 

zarządzanie Wydziałem Prawa i Ekonomii. 

5. Stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi komunikacji, przekazywania 

informacji oraz ich przetwarzania. 


