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TRYB PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SEMINARIA MAGISTERSKIE 

dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) PRAWA 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE, 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: 9.10.2022 godz. 11:30 

5. Studenci powtarzający IV rok  studiów oraz wracający 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 Bakalarz Tomasz dr prawo pracy 106 IPC 

2 
Bazylińska-Nagler 

Justyna 
dr 

Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo 
Europejskie 

221 KPME 

3 Cieśla Rafał dr Kryminalistyka 3A KK 

4 Gil Izabella dr hab. prawo cywilne, postępowanie cywilne 102 IPC 

5 Gołębiowski Krzysztof dr 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

109 IPC 

6 Góralski Piotr dr hab. prawo karne  207A KPKM 

7 Huchla Andrzej dr 

Prawo finansowe (prawo finansów 
publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa podatkowego, 
zwłaszcza w zakresie ogólnego prawa 
podatkowego i podatków dochodowych 

505 A KPF 

8 Jabłoński Andrzej dr prawo pracy 122 IPC 

9 Jaroszek Agata dr 

Prawo prywatne międzynarodowe, prawo 

konsumenckie, prawo autorskie w 
internecie, telepraca, prawo ochrony 
danych osobowych w internecie, prawo 
handlu elektronicznego 

303 C CBPPEKE 

10 Jedlecka Wioletta dr hab. prof. UWr 
Teoria i filozofia prawa i jej zastosowanie 
w praktyce i dogmatyce prawa 

305 KTFP 

11 Kwieciński Adam dr hab. ,prof. UWr Prawo karne wykonawcze 103a/A KPKW 

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

406 INA 

13 Mikowski Rafał dr 
Prawo administracyjne, Prawo ochrony 
środowiska, Postępowanie 
administracyjne 

521 INA 

14 Nowicki Krzysztof dr postępowanie karne 209A PKP 

15 Podleś Marcin dr prawo gospodarcze i handlowe 110 IPC 

16 Rodziewicz Piotr dr 
prawo cywilne i prawo prywatne 
międzynarodowe 

004D IPC 

17 Scheffler Tomasz dr hab.  
Doktryny polityczne, prawne i 
administracyjne 

306 KDPP 

18 Stępień Michał dr 
Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo 
Europejskie 

219 KPME 

19 
Szadok-Bratuń 

Aleksandra 
dr 

Prawo administracyjne, wyznaniowe, 
filozofia prawa, prawo kanoniczne 
publiczne, konkordatowe, małżeńskie 

521 INA 

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

21 
Szymańska 

Aleksandra 
dr 

Prawo cywilne, porównawcze prawo 
prywatne, prawo handlowe, prawo 
rzymskie, historia państwa i prawa, 
europejska kultura prawna, współczesne 
kultury prawne 

203 bud. B IHPP 
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22 Wiązek Paweł dr 

Źródła prawa w państwach europejskich 
od czasów w średniowieczu po wczesno-
nowożytne. Największe kodyfikacje w 
dziejach europejskiej kultury prawnej. 
Doktryny polityczno-prawne od czasów 
najdawniejszych po współczesne. 
Instytucje dawnego prawa prywatnego. 
Dzieje procesu sądowego. Przestępstwa i 
kary w dawnych systemach prawnych. 
Ustrój polityczny i sądowo-
administracyjny państw europejskich i 
pozaeuropejskich w minionych 
stuleciach. Dzieje integracji europejskiej. 
Ustrój i prawo Śląska. Prawo islamu. 
Związki wyznaniowe: ich prawo i 
instytucje. Konfederacje, federacje i 
państwa unitarne na przestrzeni wieków. 
Prawo zwyczajowe, precedensowe, 
naturalne i stanowione. Common law w 
krajach anglosaskiej kultury prawnej. 
Prawa Człowieka i Obywatela od czasów 
Rewolucji Francuskiej po współczesne. 
Prawo i status mniejszości 
wyznaniowych, etnicznych i seksualnych. 
Prawo rzymskie i jego znaczenie w 
dziejach europejskiej kultury prawnej. 
Państwa autorytarne i totalitarne. Prawo 
jako instrument polityki. Archeologia 
prawna 

509 bud. B IHPP 

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

24 Wygoda Krzysztof dr Prawo konstytucyjne, prawa człowieka 412 KPKon 

 


