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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH KRYMINOLOGII PRAWNICZEJ -  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:  30.10.2022 r. godz. 11:30 

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

zapisu na seminarium. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ostateczną listę seminarzystów zatwierdza Dziekan i przekazuje prowadzącym 

seminaria. 

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

są tylko za zgodą Dziekana. 

10.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 Antonów Radosław dr hab. 
Doktryny polityczne, prawne i 
administracyjne 

415 KDPP 

2 Brzezińska Joanna dr  prawo karne  206A KPKM 

3 Grott Katarzyna dr kryminologia, nauki o bezpieczeństwie 3K KKiNoB 

4 Kalisz Tomasz 
dr hab. ,prof. 

UWr 
Prawo karne wykonawcze 103A KPKW 

5 
Kusiak-Winter 

Renata 
dr hab.  

Administracja i prawo administracyjne - w 
szczególności wobec zmian klimatu, 
nowoczesnych technologii (np. w służbie 
zdrowia), smart city (np. inteligentne 
rozwiązania dla niepełnosprawnych czy 
transportu w mieście), ekonomizacja (np. 

zarządzanie publiczne); partycypacja 
społeczna w administracji; współpraca 
transgraniczna w administracji (np. 
euroregiony); zarządzanie zasobami ludzkimi 
(rekrutacja, selekcja, motywowanie, 
przywództwo); społeczna/zielona 
odpowiedzialność biznesu 

503 A INA 

6 
Kwiecień-Madej 

Agnieszka 
dr 

prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

104b 

(budynek 

A) 

IPC 

7 Leżak Kazimierz dr 
postępowanie karne, prawo karne 
wykonawcze, prawo karne materialne 

209A PKP 

8 
Liżyńska 

Katarzyna 
dr 

prawo o wykroczeniach, prawo karne, prawo 
karne skarbowe, prawo karne gospodarcze 

208C ZPoWKSiG 

9 Łucarz Katarzyna dr 
prawo o wykroczeniach, prawo karne, prawo 
karne skarbowe, prawo karne gospodarcze 

514A ZPoWKSiG 

10 Mrozek Kamila dr Prawo karne wykonawcze 513A KPKW 

11 Muszyńska Anna 
dr 

hab.,prof.Uwr. 
prawo karne  205A KPKM 

12 Nowicki Krzysztof dr 
postępowanie karne,prawo karne 
wykonawcze, prawo karne materialne 

209A PKP 

13 Ochman Piotr dr kryminologia, nauki o bezpieczeństwie 3A KKiNoB 

14 Pasek Andrzej dr 

Polityka kryminalna (w szczególności: 
przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przestępstwa urzędnicze, 
przestępstwa przeciwko dokumentom, 
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 
przestępstwa przeciwko porządkowi 

publicznemu), nurt socjologiczny w prawie 
karnym, psychologia sądowa, psychiatria, 
historia przestępczości 

508 bud. 

B 
IHPP 

15 
Skubisz-

Ślusarczyk Sylwia 
dr Kryminalistyka 3A KK 

16 Szostak Maciej prof.dr hab.  kryminologia, nauki o bezpieczeństwie 3B KKiNoB 

17 Trzciński Maciej 
dr hab. ,prof. 
nadzw. UWr 

Kryminalistyka 3A KK 

 


