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 TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH EKONOMII – 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. 15:15 

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 Bartkowiak Anna dr 

Statystyczna analiza danych 
ekonomicznych, w szczególności 
srebrna gospodarka, rynek 
nieruchomości, rynek pracy 

210 A INE 

2 
Chrisidu-Budnik 

Agnieszka 
dr hab.  

Zarządzanie, Koordynacja, 
Zarządzanie projektami, 
Zarzadzanie strategiczne, 
Zarządzanie publiczne, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

503 A INA 

3 Dybał Mariusz dr 
Systemy emerytalne, Rynek 
finansowy, Finanse przedsiębiorstw 

203 C INE 

4 
Horubski 

Krzysztof 
dr hab. prof. 

UWr 

prawo gospodarcze publiczne, 
działalność gospodarcza osób 
fizycznych, spółek handlowych, 
oraz innych przedsiębiorców, 
ochrona konkurencji i 
konsumentów, rynek wewnętrzny 
UE, zamówienia publiczne 

213 INA 

5 Kowalczyk Rafał dr hab. 
Finanse samorządowe, finanse 
publiczne, prawo podatkowe 

109 C KPF 

6 Krzysztof Kułak dr prawo gospodarcze i handlowe 111 IPC 

7 Sielska Alicja dr 

Rynek pracy, historia myśli 
ekonomicznej, nierówności 
społeczne, problemy społeczne na 
świecie 

106 B INE 

8 
Skolimowska-

Kulig Magdalena 
dr Metody ilościowe w ekonomii 211 A INE 

9 Wiśniewski Jakub dr 

Teoria przedsiębiorczości, 
metodologia ekonomii, etyka 
biznesu, ekonomia dobrobytu, 
tradycje heterodoksyjne (szkoła 
austriacka, nowy instytucjonalizm) 

320 A INE 

 


