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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA LICENCJACKIE 

dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH EKONOMII – I STOPIEŃ, III 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 8 studentów. 

4. Termin zapisów: 12.10.2022 r. godz. 9:45 

5. Studenci powtarzający  III  rok  studiów oraz wracający z urlopu 

dziekańskiego  mają obowiązek ponownego zapisu na seminarium, tylko w 

przypadku braku zaliczenia 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 Błażewski Maciej dr hab. 

Prawo administarcyjne, prawo 
samorządu terytorialnego, prawo 
budowlane, zagospodarowanie 
przestrzene 

504 A INA 

2 
Banaszczak-Soroka 

Urszula 
dr 

1/rozwój systemu bankowego,2/analiza 
finansowa banków,3/rola, narzędzia i 
działanie instytucji sieci bezpieczeństwa 
systemu finansowego: Narodowy Bank 
Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny,3/ 
produkty i usługi bankowe, 4/ otoczenie 
instytucjonalne banków,5/ rynek 

kapitałowy (giełda, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych),6/instrumenty 
finansowe i ich zastosowanie (akcje, 
obligacje, listy zastawne, bony i 
inne),7/analiza ekonomiczno-finansowa 
podmiotów gospodarczych,8/fundusze 
inwestycyjne,9/leasing, 10/ finanse 
gospodarstw domowych 

203 C INE 

3 Ćwiąkała-Małys Anna dr hab. prof. UWr 
rachunkowość , podatki, analizy 
finansowe, finanse  

106 C INE 

4 Grześków Małgorzata dr prawo pracy 122 IPC 

5 Kopiński Dominik dr hab. prof. UWr 

Tematyka seminarium dotyczy szeroko 
rozumianej ekonomii rozwoju i 
problemów krajów rozwijających się 
oraz tzw. rynków wschodzących, także 
w ujęciu międzynarodowym (handel 
zagraniczny, bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, pomoc rozwojowa, 
przepływy kapitału) oraz z perspektywy 
międzynarodowych organizacji 
gospodarczych (Bank Światowy, MFW, 
regionalne banki rozwojowe itd.). W 
związku z profilem badawczym 
prowadzącego (aktualnie realizowane 
granty naukowe), problemy 
podejmowane w trakcie seminarium 
będą obejmowały także relacje 
gospodarcze w ramach grupy krajów 
rozwijających się (ang. „South-South 
Cooperation”, np. Chiny-Afryka), 
zarządzanie surowcami naturalnymi 
(ropa, diamenty, miedź etc.) i tzw. 
klątwa surowcowa, strategie rozwoju i 
wzrostu krajów słabo rozwiniętych oraz 
reformy światowego systemu 
governance i multilateralizmu.     

317 A INE 
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6 Kotecka-Kral Sylwia dr hab. 

Ekonomiczne aspekty prawa nowych 
technologii (np. umowy elektroniczne, 
podpis elektroniczny, 

cyberprzestępstwa, sztuczna 
inteligencja, pojazdy autonomiczne, 
drony, przetwarzanie danych 
osobowych w systemach 
informatycznych, elektroniczna 
administracja, elektroniczny obieg 
dokumentów, elektroniczne 
postępowania sądowe, elektroniczne 
postępowania administracyjne). 

004 D CBPPEKE 

7 Lenio Paweł dr 

prawo podatkowe, prawo finansów 
publicznych, prawo bankowe, prawo 
celne i dewizowe, prawo finansów j.s.t., 
finansowanie zadań publicznych  

311 KPF 

8 Małecki Witold dr 

prawo gospodarcze, funkcje państwa 
wobec gospodarki, wolność 
gospodarcza, prawo konkurencji, prawo 
zamówień publicznych, partnerstwo 
publiczno-prywatne, prawo geologiczne 
i górnicze, prawo inwestycji 
zagranicznych, prawne uwarunkowania 
inwestycji zagranicznych w krajach 
Dalekiego Wschodu 

406 INA 

9 
Mielczarek-Mikołajów 

Justyna 
dr 

organizacja i zarządzania, przywództwo,  
motywacja, zarządzanie kryzysowe, 
administracja publiczna, smart 
administration/smart city, transport 
publiczny, gospodarowanie 
nieruchomościami  

402 INA 

10 Mościbrodzka Monika dr Metody ilościowe w ekonomii 210 C INE 

11 Nowak Piotr dr 
Statystyka w biznesie, Elementy badań 
operacyjnych 

210 A INE 

12 
Rutkowska-

Tomaszewska Edyta 
dr hab. prof. UWr 

Rynek finansowy, jego uczestnicy i 

funkcjonowanie; Usługi finansowe, 
Ochrona konsumenta na rynku usług 
finansowych, Rynek finansowy, jego 
struktura i bezpieczeństwo, Gospodarka 
finansowa instytucji i opodatkowanie 
instytucji finansowych, ryzyko braku 
zgodności w instytucjach finansowych i 
zarządzanie nim   

107 B INE 

13 Szalonka Katarzyna dr hab. prof. UWr 
Marketing, zachowania nabywców, 
zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza 

rynku 
206 C INE 

14 Wójtowicz Ewa dr hab. prawo gospodarcze i handlowe 111 IPC 

15 Ziobrowska Justyna dr 

Ekonomia współdzielenia (modele 
biznesowe oparte na współdzieleniu, 
otwartym dostępie do dóbr i usług), 
Ekonomia społeczna (obszary 
aktywności obywatelskiej), Ekonomia 
alternatywna, Ekonomia ekologiczna, 
Ekonomia sportu (m.in.analiza wpływu 
określonych wydarzeń sportowych na 
gospodarkę), Alternatywne sposoby 
finansowania biznesu (crowdfunding 
udziałowy, pożyczkowy i inne) 

102 a, 

budynek B 
INE 

 


