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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 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, z zachowaniem reżimu sanitarno-

epidemiologicznego. 

3. Limit uczestników grupy seminaryjnej wynosi 7 studentów. 

4. Termin zapisów:  23.10.2022 r. godz. 17:00  

5. Studenci powtarzający I  rok  studiów mają obowiązek ponownego zapisu 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 Bakalarz Tomasz dr prawo pracy 106 IPC 

2 Kaczor Jacek dr hab. 
Teoria i filozofia prawa i jej zastosowanie 
w praktyce i dogmatyce prawa 

302 KTFP 

3 Kociubiński Jakub dr hab. Prof. UWr 
Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo 
Europejskie 

221 KPME 

4 Ławniczak Artur dr hab. prof. UWr Prawo konstytucyjne, prawa człowieka 408 KPKon 

5 Mrozek Kamila dr Prawo karne wykonawcze 513A KPKW 

6 Podkowski Marek dr 

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

406 bud. B IHPP 

7 
Raszewska-Skałecka 

Renata 
dr hab. 

zagadnienia z pogranicza prawa 
administarcyjnego, administracji 
publicznej i ekonomii (organizacja i 
zarządzanie w organizacji, zarządzanie 
instytucją publiczną, kadrami, 
prywatyzacja, urynkowienie usług 
publicznych    

405 INA 

8 Scheffler Tomasz dr hab. 
Doktryny polityczne, prawne i 
administracyjne 

306 KDPP 

9 Srokosz Witold dr hab. prof. Uwr 
prawo bankowe i prawo rynku 
finansowego. 

314 KPF 

 

 

 


