
SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla IV roku SSP - informacje 

Zapisy na seminarium odbywają się w terminach podanych przez Dziekanat i w 

planie studiów - w pokoju 209c (w łączniku bud. A-C, II piętro). 

W razie większej liczby chętnych niż miejsc w pierwszej kolejności decyduje 
ogólna tematyka pracy magisterskiej interesująca studenta (z jakiej dziedziny 
prawa karnego) oraz przynależność do przedmiotowego bloku prawnokarnego. 

Seminarium magisterskie w samodzielnym Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, 

Karnego Skarbowego i Gospodarczego obejmuje następujące dziedziny prawa: 

- prawo o wykroczeniach, 

- prawo karne, 

- prawo karne gospodarcze, 

- prawo karne skarbowe. 

Na zajęciach seminarzysta określa temat pracy magisterskiej z wymienionych 

dziedzin prawa, korzystając z pomocy promotora.  

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

1. Wykroczenie zakłócenia porządku i spokoju publicznego z art. 51 k.w. 

2. Kara aresztu w Kodeksie wykroczeń 

3. Postępowanie mandatowe za wykroczenia 

4. Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne 

5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z Kodeksu pracy 

6. Wykroczenia i przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych 

7. Kolizja a wypadek drogowy w teorii i praktyce 

8. Kradzież i przywłaszczenie jako przestępstwo lub wykroczenie 

9. Zabójstwo w polskim prawie karnym 

10.  Długoterminowe kary pozbawienia wolności 

11.  Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny za przestępstwa i 

wykroczenia 

12.  Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność lub 

winę w Kodeksie karnym 

13.  Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym  

skarbowym 

14.  Kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

15.  Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwa skarbowe 



16.  Przemyt celny z art. 86 k.k.s. w teorii i praktyce 

17.  Wadliwe prowadzenie kantoru z art. 106d k.k.s. 

18.  Zwalczanie zorganizowanej przestępczości podatkowej 

19.  Przestępstwo prania brudnych pieniędzy z art. 299 k.k. w teorii i 

praktyce 

20.  Środki zaskarżania w postępowaniu karnym 

 

Na zajęciach seminaryjnych realizowane są następujące etapy: 

1. Wybór tematu pracy 

2. Sporządzenie roboczego wykazu literatury fachowej 

3. Sporządzenie planu pracy 

4. Pisanie pracy magisterskiej 

5. Badania empiryczne 

6. Zakończenie i podsumowanie pracy 

7. Rejestracja pracy magisterskiej w systemie APD 

8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

Zarejestrowana w systemie APD praca magisterska podlega sprawdzeniu w 

programie antyplagiatowym (obowiązek promotora). 

Promotor i recenzent piszą recenzje oraz oceniają pracę magisterską. 

 

Studentów IV roku SSP zainteresowanych wymienioną problematyką zapraszam 

na seminarium 
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