
 

Przedmioty do wyboru na studiach doktoranckich nauk prawnych w roku akademickim 2015/2016 

 

Nr. Nazwa przedmiotu/kod jednostki Nazwisko prowadzącego 

 Grupa A  

1. Ekonomia prof. dr hab. Urszula Kalina - Prasznic 

2. Filozofia prof. dr hab. Maciej Szostak 

3. Nauka o polityce dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. UWr  

4. Nauki o administracji prof. dr hab. Adam Błaś 

 Grupa B  

1.  Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej (KPKM) prof. dr hab. Jacek Giezek 

2.  Zasady procesu karnego (KPKar) prof. dr hab. Jerzy Skorupka 

3.  Administracyjne stosowanie prawa (ZPASA) prof. dr hab. Barbara Adamiak 

4.  Podstawy teorii prawa cywilnego (ZPCPMP) prof. dr hab. Piotr Machnikowski 

5.  Nauka prawa i jej wpływ na jego rozwój (ZPHPP) dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr 

6.  Teoretyczne problemy dogmatyki prawa (KTiFP) prof. dr hab. Andrzej Bator 

7.  Teoretyczne podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego (KPME) 
dr hab. Dagmara Kornobis - Romanowska, prof. 

nadzw. UWr 

8.  Podstawy teorii prawa podatkowego (KPF) dr hab. Marek Kopyściański 

 Grupa C1  

1.  Postępowanie dotyczące upadłości przedsiębiorcy (ZPC) dr hab. Izabella Gil 

2.  Prawo sądowe – normy ustrojowe, kolizyjne, metodyka pracy sędziego (ZPC) dr hab. Izabella Gil 

3.  Stosunek służbowy (ZPP) prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński 

4.  Europejskie prawo spółek (ZPGH) prof. dr hab. Robert Stefanicki 

5.  Prawo dowodowe w amerykańskim procesie karnym (KPKar) dr Karolina Kremens 



6.  Problemy interpretacji prawa karnego w orzecznictwie sądowym (KPKar) dr Wojciech Jasiński 

7.  Nowe ujęcie kompensacyjnej funkcji prawa karnego (KPKM) dr hab. Anna Muszyńska, prof. nadzw. UWr 

8.  Zagadnienia ustawowego i sądowego wymiaru kary (KPKM) dr Rajnhardt Kokot 

9.  Administracja publiczna Republiki Federalnej Niemiec (ZPA) dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr 

10.  Deontologia w nauce i zawodach prawniczych (ZPA) dr Aleksandra Szadok - Bratuń 

11.  Europejska przestrzeń administracyjna (ZNA) dr hab. Jerzy Supernat, prof. nadzw. UWr 

12.  Europejskie prawo administracyjne (ZPOŚAPP) dr Barbara Kowalczyk 

13.  Komparatystyka prawnicza w administracji i ochronie środowiska (ZPOŚAPP) dr Barbara Kowalczyk 

14.  Podziały terytorialne w dziejach państw (ZHA) prof. dr hab. Tomasz Kruszewski 

15.  Prawo mniejszości narodowych (ZHA) prof. dr hab. Tomasz Kruszewski 

16.  Prawo wyznaniowe (ZHA) dr Marek Podkowski 

17.  Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa (ZPG) dr Gabriela Przeslawska 

18.  Europejska przestrzeń sądowa (KPME) 
dr hab. Dagmara Kornobis - Romanowska, prof. 

nadzw. UWr 

19.  Pieniądz w regulacjach publicznoprawnych (KPF) dr hab. Witold Srokosz 

20.  Europejskie prawo konkurencji (CBPPEKE) dr hab. Dariusz Adamski, prof. nadzw. UWr 

21.  Europejskie prawo prywatne międzynarodowe (CBPPEKE) prof. dr hab. Jacek Gołaczyński 

 Grupa C2  

1.  Upadłość przedsiębiorcy (ZPP) dr hab. Artur Tomanek 

2.  Postępowanie odrębne w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych (ZPP) dr Andrzej Jabłoński 

3.  Odpowiedzialność cywilnoprawna (ZPCPMP) dr hab. Andrzej Śmieja, prof. nadzw. UWr 

4.  
Cywilnoprawne i administracyjnoprawne instrumenty gospodarki  
nieruchomościami publicznymi (ZPCPMP) 

dr Wojciech Szydło 

5.  Mediacja i arbitraż (CMA) dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. nadzw. UWr 

6.  Prawa człowieka w procesie karnym (KPKar) dr Wojciech Jasiński 

7.  
Kryminologiczne teorie przestępczości a normatywne metody jej 
zwalczania (KPKM) 

dr Piotr Góralski 

8.  Polityka wykonywania kar (KPKW) dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr 

9.  Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim (ZPA) prof. dr hab. Jolanta Blicharz 



10.  Współczesna kontrola administracji publicznej dr hab. Piotr Lisowski 

11.  Dzieje kultury prawnej (ZHA) prof. dr hab. Tomasz Kruszewski 

12.  Podstawy bibliografii w zakresie prac naukowych prawniczych (ZPHPP) dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr 

13.  Prawo i ustrój państw totalitarnych (ZHPPP) dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw. UWr 

14.  Partnerstwo publiczno-prywatne prof. dr hab. Urszula Kalina - Prasznic 

15.  Wykładnia i argumentacje prawnicze dr hab. Adam Sulikowski, prof. nadzw. UWr 

16.  Systemy polityczno-prawne wielkich religii dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr 

17.  
Ochrona jednostki w prawie Wspólnot Europejskich i prawie 
międzynarodowym (KPME) 

dr hab. Dagmara Kornobis - Romanowska, 
prof. nadzw. UWr 

18.  Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w ramach UE 
dr hab. Dagmara Kornobis - Romanowska, 

prof. nadzw. UWr 

 


