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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA – IV 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 6 studentów. 

4. Termin zapisów: 6.10.2022, godz. 13:15 

5. Studenci powtarzający IV  rok studiów i powracający z urlopu dziekańskiego  

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 Adamski Dariusz prof. dr hab.  
Prawo Międzynarodowe Publiczne, 
Prawo Europejskie 

303C KPME 

2 Balicki Ryszard dr hab. prof. UWr Prawo konstytucyjne, prawa człowieka 410 KPKon 

3 Bator Andrzej prof. dr hab. 
Teoria i filozofia prawa i jej 
zastosowanie w praktyce i dogmatyce 
prawa 

304 KTFP 

4 Borowicz Jacek dr hab. prawo pracy 122 IPC 

5 Borszowski Paweł profesor 
Prawo finansów publicznych, prawo 
podatkowe, prawo bankowe 

312 KPF 

6 
Frąckowiak-

Adamska Agnieszka 
dr hab. prof. UWr 

Prawo Międzynarodowe Publiczne, 
Prawo Europejskie 

222 KPME 

7 Galewska Ewa prof. Uwr dr hab. 
Prace dyplomowe z zakresu szeroko 
pojętego prawa nowych technologii 

004 D CBPPEKE 

8 Giezek Jacek prof.dr hab. prawo karne  203A KPKM 

9 Gola Jan dr 

Działalność gopspodarcza 
przedsiębiorców, ochrona konkurencji, 
prawo zamówień publicznych, regulacja 
sektorów infrastrukturalnych, prawo 
inwestycji zagranicznych, wolnośc 
gospodarcza i jej ograniczenia, 
partnerstwo publiczno-prywatne, zarząd 
mieniem publicznym, organizacja i 
funkcjonowanie  spółek Skarbu 
Państwa, organizacja i funkcjonowanie 
spółek samorządowych, nadzór nad 
rynkiem kapitałowym, prawo 
antykorupcyjne 

213 INA 

10 Gołaczyński Jacek prof. dr hab. 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

004D IPC 

11 Jabłoński Mariusz prof. dr hab. Prawo konstytucyjne, prawa człowieka 413 KPKon 

12 Koredczuk Józef prof. 

Historia państwa i prawa. Dzieje 
procesu inkwizycyjnego oraz polskiego 
procesu karnego i cywilnego. Prawo 
spadkowe na ziemiach polskich. Dzieje 
nauki i nauczania prawa w Polsce i w 
Niemczech oraz na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Prawo wyznaniowe i 
kanoniczne. Polityka wyznaniowa oraz 
stosunki państwo-kościół i związki 
wyznaniowe w Drugiej Rzeczypospolitej. 
Sytuacja kościołów i związków 
wyznaniowych na ziemiach odzyskanych 
przez Polskę po II wojnie światowej 

405 bud. B IHPP 

13 Kozłowski Artur dr hab. prof. UWr 
Prawo Międzynarodowe Publiczne, 
Prawo Europejskie 

104C KPME 

14 Kwieciński Adam 
dr hab. ,prof. 

UWr 
Prawo karne wykonawcze 103a/A KPKW 

15 Leonard Górnicki prof. 

Ewolucja prawa cywilnego i 
handlowego, karnego, własności 
intelektualnej, ustroju politycznego i 
administracyjnego, oraz prawa 
porównawczego (komparatystyki 
prawniczej)  

203 bud. B IHPP 

16 Leśniak Marek dr hab. prawo gospodarcze i handlowe 117 IPC 
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17 Lisowski Piotr dr hab. prof. Uwr 

W grę wchodzi problematyka z zakresu 
ustrojowego, materialnego i 
procesowego prawa administracyjnego - 
ujmowana zarówno teoretycznie jak i 
empirycznie.  

420 INA 

18 Machnikowski Piotr prof. dr hab. 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

101 IPC 

19 Małecki Witold dr 
Publiczne prawo gospodarcze, prawo 
zamówień publicznych, prawo 
geologiczne i górnicze 

406 INA 

20 
Marszałkowska-

Krześ Elwira 
prof. dr hab. 

prawo cywilne, prawo handlowe, 
postępowanie cywilne 

112 IPC 

21 Pulka Zbigniew prof. dr hab. 
Teoria i filozofia prawa i jej 
zastosowanie w praktyce i dogmatyce 
prawa 

511 KTFP 

22 
Rominkiewicz 

Jarosław 
prof. 

Rzymskie prawo cywilne i publiczne, 
inne prawa antyczne (ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa ateńskiego), 
komparatystyka prawnicza 

502 bud. B IHPP 

23 
Sadowski Mirosław 

Antonów Radosław 
prof. dr hab.           

dr hab. 
Doktryny polityczne, prawne i 
administracyjne 

307                      

415 
KDPP 

24 Sawicki Janusz 
dr hab., prof. 
nadzw. UWr 

prawo wykroczeń, prawo karne, prawo 
karne skarbowe, prawo karne 
gospodarcze 

209C ZPoWKSiG 

25 Skorupka Jerzy prof. dr hab. postępowanie karne 204A PKP 

26 Sobieralski Krzysztof dr hab. prof. Uwr 

Ochrona praw jednostki w postępowaniu 
administracyjnym, polski model 
sądownictwa administracyjnego, 
egzekucja obowiązków publiczno-
prawnych 

419 INA 

27 Sołtys Bogusław dr hab. prawo gospodarcze i handlowe 110 IPC 

28 Stefanicki Robert prof. dr hab. prawo gospodarcze i handlowe 113 IPC 

29 Strugała Radosław  dr hab. 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

115 IPC 

30 
Szostak Maciej / 

Grott Katarzyna 
prof. dr hab. / dr  kryminologia, nauki o bezpieczeństwie 3B/3K KKiNoB 

31 Tomanek Artur dr hab. prawo pracy 120 IPC 

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

Kryminalistyka 3A KK 

33 Zawadzka Patrycja profesor 

Prawo finansów publicznych, w tym 
problematyka budżetu państwa, 
podatków,rynku finansowego (public 
finances, taxes, financial market and 
law) 

315 KPF 

 


