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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJI -  II STOPIEŃ, I ROK 

w roku akademickim 2022/2023 - semestr zimowy 

1. Student może wybrać grupę seminaryjną i prowadzącego zajęcia. 

2. Zapisy przyjmuje nauczyciel akademicki prowadzący seminaria lub upoważniona 

przez niego osoba. 

3. Limit uczestników grupy seminaryjnej wynosi 7 studentów. 

4. Termin zapisów: 12.10.2022 r. godz. 13:15 

5. Studenci powtarzający I  rok  studiów mają obowiązek ponownego zapisania 

się  na seminarium. 

6. Studenci, wyjeżdżający na Program Erasmus+  i MOST mają również obowiązek 

zapisu na seminarium. 

7. Wstępną listę seminarzystów (zawierającą NAZWISKO, IMIĘ i NUMER ALBUMU) 

prowadzący ogłasza po dokonaniu ostatecznej kwalifikacji oraz przesyła na adres 

mailowy: dorota.kantczak@uwr.edu.pl w celu zatwierdzenia przez Dziekana najpóźniej 

w terminie 2 dni od dnia zapisów. 

8. Studenci, którzy zapiszą się na więcej niż jedno seminarium zostaną skreśleni z 

tych seminariów. Studenci wykreśleni z seminariów oraz studenci, którzy nie dokonali 

zapisu  zostaną przez Dziekana przydzieleni do seminarium w trybie administracyjnym. 

9. Ostateczną listę seminarzystów zatwierdza Dziekan i przekazuje prowadzącym 

seminaria. 

10. Wszystkie zmiany w składach grup seminaryjnych po zatwierdzeniu list możliwe 

są tylko za zgodą Dziekana. 

11. Zajęcia  seminaryjne zaliczane są na ocenę w systemie rocznym. 
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WYKAZ PROMOTORÓW     

l.p. nazwisko i imię  
tytuł/ 

stopień  
tematyka/zakres prac dyplomowych nr pokoju 

instytut/ 
katedra 

1 Balicki Ryszard 
dr hab. prof. 

UWr 
Prawo konstytucyjne, prawa człowieka 410 KPKon 

2 
Cendrowicz 

Dominika 
dr 

prawo administracyjne, administracja publiczna, 
samorząd terytorialny, prawo i etyka urzędnicza, 
odpowiedzialność w sektorze publicznym, pomoc 
społeczna, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

402 INA 

3 
Goździaszek 

Łukasz 
dr Cyfryzacja gospodarki i informatyzacja administracji 303 C CBPPEKE 

4 Jezioro Julian dr prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe 105 IPC 

5 Kiczka Karol profesor 

Tematyka przygotowywanych prac dotyczy różnych 
zagadnień publicznoprawnych związanych z 
funkcjonowaniem gospodarki, np.: wolność 
działalności gospodarczej w wybranych sektorach 
działalności gospodarczej (np. Realizacja wolności 
działalności gospodarczej w obszarze 
telekomunikacji);  instrumenty oddziaływania 
państwa na określone dziedziny gospodarki (np. 
Koncesja energetyczna w społecznej gospodarce 
rynkowej); zadania i kompetencje organów 
administracji gospodarczej wobec podmiotów 
gospodarczych (np. Pozycja ustrojowa i funkcje 
Inspekcji Transportu Drogowego); ochrona ważnego 
interesu publicznego w gospodarce (np. Ochrona 
zdrowia i życia ludzi w prawie żywnościowym); 
zarządzanie mieniem publicznym (np. Przetargowe 
tryby udzielania zamówień publicznych); ochrona 
konkurencji i konsumentów na rynku wewnętrznym 
UE (np. Funkcje i formy działania Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów); formy 

prawnoorganizacyjne wykonywania działalności 
gospodarczej przez podmioty prywatne (np. spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością jako 
przedsiębiorca); samorząd zawodowy wobec 
działalności zawodowej (np. Rola Samorządu 
Biegłych Rewidentów w społecznej gospodarce 
rynkowej); działalność gospodarcza podmiotów 
publicznych (np. komercyjna działalność 
komunalnych osób prawnych; Konkurencyjne tryby 
zamówień publicznych); procedury ochrony 
interesów przedsiębiorców (np. Środki ochrony 
prawnej w dziedzinie zamówień publicznych); 
przekształcenia organizacyjne i własnościowe w 
gospodarce (np. Komercjalizacja w państwowym 
sektorze gospodarczym); organy regulacyjne w 
gospodarce (np. Komisja Nadzoru Finansowego 
wobec przedsiębiorców); kontrola i nadzór w 
gospodarce (np. Działalność kontrolna Inspekcji 
Handlowej) oraz  wiele innych zagadnień 
interesujących seminarzystów związanych z  
kierunkiem studiów, poziomem i profilem 
kształcenia 

304a bud B INA 

6 Kilrski Wojciech dr 
Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo 
Europejskie 

220 KPME 

7 Korczak Jerzy 
dr hab. prof. 

Uwr 
Organizacja i funkcjonowanie administracji 
publicznej w Polsce 

403 INA 
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8 
Kruszewski 

Tomasz 
prof. 

Szeroko rozumiana historii administracji, historia 
sądownictwa. Okres Polski pod zaborami. I wojna 
światowa i dwudziestolecie międzywojenne. II 
wojna światowa. Budowanie polskiej administracji 
po 1945 r., wysiedlenia ludności niemieckiej. 
Historia praw dziecka, kobiet, homoseksualistów, 
zagadnień społecznych (historia prostytucji, 
pornografia, eutanazja, reglamentacja stosunków 
seksualnych). Starożytny Rzym, Grecja, początki 
kształtowania się urzędów w średniowieczu. 
Monarchia patrymonialna i stanowa oraz 
pomocnicze nauki historii. Tematyka obejmuje 
także okres nowożytny. 

204 bud. B IHPP 

9 Marszał Maciej 
prof. dr 

hab.prof.Uwr 
Doktryny polityczne, prawne i administracyjne 304b B KDPP 

10 Mikowski Rafał dr 
Prawo administracyjne, Prawo ochrony środowiska, 
Postępowanie administracyjne 

521 INA 

11 Mrozek Kamila dr Prawo karne wykonawcze 513A KPKW 

12 Przygodzki Jacek 
prof. UWr dr 

hab. 

Sądownictwo, podziały terytorialne, prawo 
wyznaniowe, ruchy migracyjne po II wojnie 
światowej, historia PRL, powszechna historia 
państwa i prawa, historia administracji 

304c bud. 

B 
IHPP 

13 Pulka Zbigniew prof. dr hab. 
Teoria i filozofia prawa i jej zastosowanie w 
praktyce i dogmatyce prawa 

511 KTFP 

14 Sawicki Janusz 
dr hab., 

prof. nadzw. 
UWr 

prawo wykroczeń, prawo karne, prawo karne 
skarbowe, prawo karne gospodarcze 

209C ZPoWKSiG 

15 Srokosz Witold 
dr hab. prof. 

Uwr 
prawo bankowe i prawo rynku finansowego. 314 KPF 

16 Sulikowski Adam prof. dr hab. 
Teoria i filozofia prawa i jej zastosowanie w 
praktyce i dogmatyce prawa 

303 KTFP 

17 
Tabernacka 

Magdalena 
dr hab. prof. 

Uwr 
Nauka administracji, mediacje i negocjacje, 
Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne 

421 INA 

 


