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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA LICENCJACKIE 

dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 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 10 studentów. 

4. Termin zapisów: 23.10.2022 godz. 13:15 

5. Studenci powtarzający  III  rok  studiów oraz powracający 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 Adamski Dariusz prof. dr hab.  
Prawo Międzynarodowe Publiczne, 
Prawo Europejskie 

303C KPME 

3 
Durbajło-Mrowiec 

Małgorzata 
dr 

1. Controlling, controlling operacyjny i 
strategiczny       2. Budżetowanie, 
zbilansowana karta dokonań   3. Analiza 
finansowa,   4. Rachunkowość 
przedsiębiorstw i jednostek 
budżetowych np. podmiotów 
leczniczych, gmin,  5. Rachunek 
kosztów, w tym rachunek kosztów i 
strat jakości, rachunek podmiotów 
leczniczych, nowoczesne modele 
rachunku kosztów, np. procesowy, 
zasobowy,  6. Audyt podmiotów 
prowadzących działaność gospodarczą i 
audyt jednostek sektora finasów 
publicznych, 7. Ocena projketów 
inwestycyjnych, biznesplany, wycena 
przedsiebiorstw, wartości 
niematerialnych i prwanych, 
instrumentów finansowych. 8. 
Rachunkowość małych podmiotów, 9. 
Badanie sprawozdań fiansowych, 10. 

Analiza ryzyka 

105 B INE 

4 Goździaszek Łukasz dr 
Cyfryzacja gospodarki i informatyzacja 
administracji 

303 C CBPPEKE 

5 Halasz Artur dr 

Materialne prawo podatkowe. 
Postępowanie podatkowe. Budżet 
państwa i procedura budżetowa w 
Polsce. Finanse samorządu 
terytorialnego. Prawo bankowe 

311 A KPF 

6 Jakubowski Sebastian dr 
Wszystkie tematy związane z szeroko 
rozumianą polityką gospodarczą. 

203 C INE 

7 Koćwin Julitta dr 

polityka gospodarcza, współczesne 
problemy gospodarcze, tj. finansowanie 
przedsiębiorstw, rynek finansowy, nowe 
technologie na rynku finansowym, nowe 
formy płatności, bezpieczeństwo 
finansowe, rynki azjatyckie 

204 C INE 

8 Królikowski Mateusz dr 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

109 IPC 

9 Olszewska Karolina dr 

Biznes międzynarodowy, 
międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 
międzynarodowe zarządzanie, 
internacjonalizacja i innowacyjność 
przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, 
start-PIT, rozwój 
przedsiębiorstwa,gospodarka cyfrowa, 
międzynarodowy handel cyfrowy, 
ekonomiczne organizacje 
międzynarodowe 

204 C INE 

10 Raduła Michał dr 
Wolność gospodarcza, prawo ochrony 
zdrowia, zamówienia publiczne, prawo 
ochrony konkurencji. 

406a INA 

11 Stańczyk Elżbieta dr 
Zastosowania metod ilościowych do 
analizy zjawisk społeczno-
gospodarczych   

210 A INE 

12 Witczyńska Katarzyna dr   
Ekonomia międzynarodowa, 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

105 B INE 

 


