
Zarządzenie nr 11/2019  

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie przygotowania postępowania kwalifikacyjnego  

do Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr 

w roku akademickim 2019/2020 

 

§ 1 

1. Wymienieni poniżej dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału 

do dnia 18 czerwca 2019 r. przedstawią Kierownikowi Studiów Doktoranckich propozycje 

pytań na egzamin kwalifikacyjny z następujących specjalności: 

1) kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego - propozycje pytań z prawa 

konstytucyjnego (100 pytań na część testową), 

2) kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - propozycje pytań 

z prawa międzynarodowego (100 pytań na część testową) oraz propozycje pytań 

z prawa europejskiego (100 pytań na część testową), 

3) kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa - propozycje pytań z teorii i filozofii 

prawa (150 pytań na część testową), 

4) kierownik Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych - propozycje pytań z doktryn 

politycznych i prawnych (150 pytań na część testową), 

5) dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych - propozycje pytań z nauki 

administracji (60 pytań na część testową), prawa administracyjnego (i 100 pytań 

na część testową), prawa administracyjnego gospodarczego (70 pytań na część 

testową) oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego (70 

pytań na część testową), 

6) kierownik Katedry Prawa Finansowego - propozycje pytań z prawa finansowego 

(160 pytań na część testową), 

7) kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego - propozycje pytań z prawa 

karnego materialnego (90 pytań na część testową), 

8) kierownik Katedry Postępowania Karnego - propozycje pytań z postępowania 

karnego (90 pytań na część testową), 

9) kierownik Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego  

i Gospodarczego - propozycje pytań z prawa o wykroczeniach i prawa karnego 

skarbowego (30 pytań na część testową), 

10) kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie - propozycje pytań  

z kryminologii i prawa karnego gospodarczego (30 pytań na część testową), 

11) kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego - propozycje pytań z prawa 

karnego wykonawczego (30 pytań na część testową), 

12) kierownik Katedry Kryminalistyki - propozycje pytań z kryminalistyki (30 pytań 

na część testową), 

13) dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego - propozycje pytań z prawa cywilnego  

i rodzinnego (90 pytań na część testową), postępowania cywilnego (70 pytań na 

część testową), prawa handlowego (70 pytań na część testową) i prawa pracy 

(70 pytań na część testową), 

14) dyrektor Instytutu Historii Państwa i Prawa - propozycje pytań z historii państwa 

i prawa polskiego (100 pytań na część testową), powszechnej historii państwa  

i prawa (100 pytań na część testową) oraz prawa rzymskiego (100 pytań na 

część testową). 

 

2. Pytania na część testową egzaminu kwalifikacyjnego powinny być pytaniami 

zamkniętymi, jednokrotnego wyboru, z czterema propozycjami odpowiedzi oraz 

odpowiadać co do poziomu trudności pytaniom zadawanym na egzaminie z danego 

przedmiotu na stacjonarnych studiach magisterskich. Do propozycji pytań należy dołączyć 

wykaz poprawnych odpowiedzi. 



§ 2 

Biuro Obsługi Studenta, na wniosek absolwenta, będzie wydawało zaświadczenia o 

średniej wszystkich ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub łącznie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, wraz z informacją o skali ocen, zgodnie z którą średnia 

została obliczona, jeżeli informacje te nie są zawarte w wydanym absolwentowi 

zaświadczeniu o ukończeniu studiów. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

        prof. dr hab. Karol Kiczka 

         D Z I E K A N 

 

 

 

 

 

 


