Wrocław, 07.09.2022 r.

Zapisy na przedmioty do wyboru i specjalność
na kierunku
Administracja – I rok, II stopień, studia niestacjonarne
w roku akademickim 2022/23
Uprzejmie informujemy, o obowiązku wybrania jednej specjalności na
kierunku Administracja – II stopień.
Wybierając specjalność:
ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH

student wybiera przedmiot – Oświata

i szkolnictwo wyższe (wykład);
Wybierając specjalność:
ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO student wybiera przedmiot
– Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne (wykład);
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

student

wybiera

przedmiot

–

Prawo

umów

elektronicznych (wykład);
DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI

student wybiera przedmiot – Źródła prawa i

wykładnia prawa podatkowego (wykład);
ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

student wybiera

przedmiot – Prawo i polityka penitencjarna (wykład);
Dodatkowo każdy student ma obowiązek

wybrać: 1 przedmiot kursowy

w formie konwersatorium:
semestr zimowy
1. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej
2. Podstawy stosowania i wykładni prawa w administracji
3. Dokumenty stwierdzające tożsamość i akty stanu cywilnego
4. Społeczna gospodarka rynkowa i jej zasady
5. Ewolucja polskiego systemu skarbowego
6. Organy administracji penitencjarnej i organizacji kurateli sądowej
semestr letni
1. Współczesne teorie administracji publicznej
2. Podmioty niepubliczne w administracji publicznej
3. Prawo sędziowskie w prawie administracyjnym
4. Rynek a regulacje w sektorach infrastrukturalnych
5. Rachunkowość budżetowa
6. Stosowanie środków przymusu w sprawach karnych
7. Prawo celne i dewizowe (obowiązkowy dla specjalności Doradztwo podatkowe)
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1 przedmiot uchwalony przez Radę Wydziału w formie konwersatorium:

semestr letni
l.p. przedmiot

wykładowca

jednostka organizacyjna

mgr Paweł Majczak; mgr
Paolo Janiszewski

Instytut Nauk Administracyjnych
Katedra Kryminalistyki

1

Gwarancje wykonania
obowiązków
administracyjnoprawnych

2

Identyfikacja osób

dr Iwona Zieniewicz, dr
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

3

Informatyzacja zamówień
publicznych

dr Katarzyna Tomaszewska Ekonomicznych Komunikacji

4

Opodatkowanie instytucji
finansowych

prof. UWr dr hab. Edyta
Rutkowska-Tomaszewska,
Dr Marta Stanisławska

Instytut Nauk Ekonomicznych

5

Przestępczość gospodarcza

dr Piotr Ochman

Katedra Kryminologii i Nauk o
Bezpieczeństwie

6

Systemy więzienne na
świecie

dr hab. Tomasz Kalisz
prof. nadzw. Uwr, dr
Katedra Prawa Karnego
hab Adam Kwieciński, dr Wykonawczego
Kamila Mrozek

7

Ubezpieczenia na życie i
programy emerytalne

dr Sebastian Jakubowski

Centrum Badań Problemów Prawnych i
Elektronicznej

Instytut Nauk Ekonomicznych

Zapisy odbędą się w terminie
15 października 2022 godz. 16:00 - 17 października 2022 godz. 23:59

Zapisy odbywają się tylko drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na
stronę: https://usosweb.uni.wroc.pl
Student, który nie dokona wyboru na zasadach określonych przez dziekana,
realizuje przedmiot wskazany przez dziekana. Przedmiot wskazany przez
dziekana staje się dla studenta przedmiotem obowiązkowym.
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