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dr hab. S. Faliński 

OFERTA SEMINARYJNA  

 
1. Zdecentralizowana administracja publiczna i samorząd terytorialny. 

2.Zdecentralizowane polityki publiczne - lokalne i regionalne. 

3.Polityka rozwoju terytorialnego - w wymiarze lokalnym i regionalnym. 

4. Współpraca międzynarodowa polskich samorządów terytorialnych. 

5. Dyplomacja publiczna samorządów terytorialnych. 

6. Zdecentralizowany wymiar polskiej polityki zagranicznej - aktywność społeczeństwa i państwa. 

 
dr hab. J. Paweł Gieorgica 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Polityka publiczna w wymiarze lokalnym. 

2. Problemy bezrobocia i rynku pracy w gminie. 

3. Wybory samorządowe i aktywność społeczna na poziomie gmin i powiatów. 

4. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej. 

5. Zarządzanie kryzysowe w powiecie. 

 

dr hab. Wojciech Gonet 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Prawo nieruchomości, 

2. Prawo cywilne, 

3. Prawo gospodarcze i handlowe, 

4. Prawo finansowe i podatkowe, 

5. Prawo rolne. 

 

dr hab. Urszula Nowicka 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Prawo rodzinne (państwowe i kanoniczne), również w aspekcie prawno-porównawczym 

2. Prawo pracy, z uwzględnieniem prawa urzędniczego 

3. Administracja elektroniczna 

4. Prawo cywilne - część ogólna, prawo spadkowe 

 

 

dr hab. Bartosz Nowakowski 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, 

2. Prawo karne, materialne i procesowe, 

3. Prawo małżeńskie (KRiO, KPK) państwowe i kanoniczne, 

4. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności kwestie dostępu 

do broni i amunicji. 

 

 

dr hab. Krzysztof Prokop 

OFERTA SEMINARYJNA 

 
1. Ustrój konstytucyjny RP, 

2. Administracyjno-prawny status jednostki, 

3. Organizacja administracji publicznej w Polsce, 



4. Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, 

5. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej. 

 

 

dr Michał Krawczyk 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Prawo cywilne 

2. Prawo handlowe 

3. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 

4. Prawo karne materialne 

5. Prawo pracy 

6. Instytucje i system prawny UE 

 

dr Monika Niedziółka 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Ubezpieczenia gospodarcze: komunikacyjne, majątkowe, rolne, rynek 

ubezpieczeń w Polsce i w Europie, instytucje rynku ubezpieczeniowego 

(UFG, PIU, KNF) 

2. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, finansowanie rozwoju 

regionalnego i lokalnego, fundusze UE i ich rola w rozwoju regionów 

3. Bezpieczeństwo energetyczne – rynek energii w Polsce i w Europie, 

energetyka odnawialna 

4. Ekonomia sektora publicznego – system podatkowy, podatki lokalne i ich 

rola w systemie finansów publicznych 

 

 

dr Dorota Strus 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Ustrojowo-organizacyjne aspekty funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. 

2. Zadania i kompetencje organów administracji publicznej. 

3. Ochrona środowiska jako zadania organów państwa. 

4. Instytucje partycypacji społecznej. 

5. Współpraca organów jednostek samorządu terytorialnego z organami 

pozarządowymi. 

6. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy 

społecznej, oświaty, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. 

7. Instytucja wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. 

8. Nadzór i kontrola w administracji publicznej. 

9. Korupcja i inne patologie w funkcjonowaniu administracji publicznej w 

Polsce. 

10. Status prawny wojewody i organizacja administracji rządowej w Polsce. 

 

dr Łukasz Święcicki 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Polityki publiczne, koncepcje i teorie administracji i zarządzania publicznego 

2. Doktryny polityczno-prawne, filozofia i teoria prawa i polityki, prawo ustrojowe 

3. Bezpieczeństwo polityczne państwa, ochrona porządku konstytucyjnego w ustrojach 

demokratycznych i niedemokratycznych 

4. Teoria a praktyka prawa w systemach autorytarnych i totalitarnych  

5. Samorząd terytorialny RP oraz państw europejskich (studia porównawcze) 

 

 

 



dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Prawo podatkowe. 

2. Postępowanie podatkowe. 

3. Finanse publiczne. 

4. Publiczne prawo bankowe. 

5. Bezpieczeństwo finansowe państwa. 


