Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni
po zakończeniu tego okresu. Oznacza to, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania.
Wobec powyższego, informujemy, że nie ma konieczności przeprowadzania procesu przedłużania ważności
legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.
Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazkuz-covid-19

UWAGA!!!
STUDENCI II roku studiów pierwszego stopnia
Kierunku Administracja
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr. Mariusz Baeckera prosimy o zapoznanie się z tematyką prac
dyplomowych proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów będą odbywały się
telefonicznie 022 759 55 29 oraz emailowo na adres dziekanat1@wskfit.pl podyplomowe@wskfit.pl od
wtorku do soboty w godz. 8.00 – 14.00 od 01 kwietnia 2021 r. Po zapisie w Dziekanacie należy
skontaktować się z wybranym promotorem emaliowo i ustalić roboczy temat pracy. Nazwisko studenta i
promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać emailowo do 13 czerwca 2021 r. Studenci, którzy nie
dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Pana Dziekana. Poniżej znajduje się lista
promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby mogą
przyjąć.
Kierunek Administracja
L.P.

Promotor

Limit
miejsc
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Zagadnienia

Dr Paweł Kozielski
pawelkozielski77@gmail.com

3

1.

Dr Justyna Kraszewska
jmkraszewska@gmail.com

2.

6

Prace teoretyczno – empiryczne, przede wszystkim
z zakresu poniższych obszarów = tematy są
przykładowe
Fundusze Unii Europejskiej
1. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na
terenie Gminy/Powiatu XXX.
2. Wykorzystanie środków UE dla podniesienia
konkurencyjnej MŚP na przykładzie firmy
XXX.
3. Znaczenie środków UE dla aktywności
organizacji pozarządowych w
Gminie/Powiecie XXX.
Ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia,
ekonomia międzynarodowa)
1. Finansowanie rozwoju MŚP na przykładzie
firmy XXX.
2. Internacjonalizacja działalności firmy na
przykładzie XXX.
3. Umowa ws. wolnego handlu pomiędzy XXX
jako przykład integracji gospodarczej we
współczesnej gospodarce światowej.
Finanse publiczne
1. Finansowanie deficytu budżetowego na
przykładzie Gminy/Powiatu XXX
2. Znaczenie podatków bezpośrednich dla
budżetu JST na przykładzie Gminy/Powiatu
XXX.
3. Formy przeciwdziałania bezrobociu na
przykładzie Gminy/ Powiatu XXX.
Marketing usług publicznych
1. Marketing –mix jako strategiczny koncept
zarządzania Gminą/Powiatem XXX.
2. Promocja jako element kompozycji
marketingowej na przykładzie Gminy/Powiatu
XXX.
3. Sektor prywatny w wykonywaniu usług
publicznych na przykładzie XXX
Statystyka /Informatyka
1. Wykorzystanie metod statystycznych do
analizy/planowania strategicznego na
przykładzie organizacji XXX.
2. Proces informatyzacji usług publicznych na
przykładzie Gminy/Powiatu XXX.
3. Określanie architektury systemu
informatycznego a przykładzie organizacji
XXX.
Proponowany obszar badawczy:
 Interakcje społeczne
 Stereotypy
 Instytucje społeczne
 Grupy społeczne
 Sposoby komunikacji
 Percepcja historii myśli politycznej
 Kultura w rozumieniu socjologicznym
Proponowane tematy prac:
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Dr Katarzyna Ołdak – Jaczyńska
k.oldak_jaczynska@kancelraiakoj.pl

3

3.

Dr Mariola Pytlak
m.pytlak@onet.pl
5

4.

5.

Dr hab Gołębiowska Anna
enilosangeles@gmail.com

10

1. Role społeczne w organizacji – analiza
wybranej organizacji
2. Analiza przykładu polityki samorządowej
wobec wybranego problemu z obszaru
tożsamości
3. Funkcje organizacji pozarządowych
4. Organizacja pozarządowa – analiza instytucji
5. Analiza wystąpień publicznych
funkcjonariuszy administracji
6. Formy dyskryminacji w obszarze zatrudnienia
w administracji publicznej
7. Rodowody biurokracji
8. Analiza zachowań w wybranej grupie
społecznej
9. Myśl liberalna – współczesna koncepcja
polityki
10. Analiza programu politycznego w kontekście
historii myśli politycznej
Propozycje prac dyplomowych:
1. Odpowiedzialność Państwa za naruszanie prawa
międzynarodowego
2. Odpowiedzialność urzędnika państwowego za
wydanie błędnej decyzji
3. Gmina (miasto) jako przedsiębiorca –
funkcjonowanie spółek komunalnych
4. Umowy w obrocie gospodarczym
5. Spółka osobowa czy kapitałowa – wady i
zalety
6. Spółki kapitałowe – jednoosobowa spółka
z o.o.
7. Prawo konkurencji i konsumentów:
naruszenie zbiorowych interesów
konsumenta/porozumienia
antymonopolowe
8. Ochrona konsumentów
9. Decyzja administracyjna i odwołanie od
decyzji
10. Pojęcie strony w postępowaniu
administracyjnym
11. Nabywanie nieruchomości przez
cudzoziemców
12. Podejmowanie działalności gospodarczej
w Polsce
Proponowany obszar badawczy prac:
 Gospodarka lokalna i regionalna
 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym i
administracji publicznej
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Proces rewitalizacji
 Rola środków UE w finansowaniu rozwoju
lokalnego i regionalnego
I. Zakres: administracja i samorząd
terytorialny
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1. Prawo do dobrej administracji a zasady zawarte
w Kodeksie Prawa Administracyjnego.
2. Prawo do dobrej administracji w prawie i
praktyce Unii Europejskiej.
3. Organizacja administracji rządowej w Polsce.
4. Prezydent, jako organ władzy wykonawczej w
administracji publicznej.
5. Prawno – ustrojowa pozycja starosty.
6. Współpraca

administracji

publicznej

z

organizacjami pozarządowymi.
7. Struktura i funkcja administracji na przykładzie
gminy.
8. Samorząd

województwa

w

systemie

administracji publicznej.
9. Status prawny pracownika samorządowego.
10. Struktura

zadań

jednostek

samorządu

terytorialnego.
II. Zakres: prawo do wolności, prawa człowieka
i prawo konstytucyjne
1. Prawo do wolności wyznania i sumienia w
świetle art. 9 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka.
2. Wolność sumienia i wyznania w wymiarze
indywidualnym – jej gwarancje i ochrona w
polskim prawie.
3. Konstytucyjna zasada dobra wspólnego.
4. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje
w praktyce.
5. Organy ochrony prawnej

Rzeczypospolitej

Polskiej.
6. Prawo do wolności sumienia i wyznania w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
roku.
7. Europejski system ochrony praw człowieka.
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8. Referendum

i

obywatelska

inicjatywa

ustawodawcza.
9. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle
Konstytucji.
10. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w
świetle Konstytucji RP.
11. Odpowiedzialność konstytucyjna w państwach
europejskich.
12. Zakres kompetencji Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka.
13. Skarga

konstytucyjna

a

skarga

do

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
Strasburgu – porównanie.
14. Zadania, struktura i postępowanie przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu.
15. Działalność

Helsińskiej

Fundacji

Praw

Człowieka na rzecz ochrony praw człowieka.
16. Organy kontroli państwowej – Najwyższa Izba
Kontroli (np. Rzecznik Praw Obywatelskich;
Rzecznik Praw Dziecka).
17. Godność człowieka w międzynarodowym
prawie

ochrony

praw

człowieka

i

w

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Europejski system ochrony praw człowieka.
19. Ochrona praw człowieka w systemie prawnym
Rady Europy.
20. Rola

Polski

w

pracach

Komisji

Praw

Człowieka ONZ.
Dr Geszprych Marek
marek.geszprych@wskfit.pl

1. Reforma prawa wodnego na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - sukces
czy porażka

6.

10

2. Ocena ochrony drzew z punktu widzenia prawa
ochrony przyrody
3. Ochrona środowiska z punktu widzenia etyki i
filozofii
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4. Ochrona środowiska w świetle regulacji
konstytucyjnych

wybranych

państw

(do

wyboru regulacje co najmniej 5 pięciu krajów:
na przykładzie Konstytucji Polski, Czech,
Słowacji,

Chorwacji,

Portugalii,

Włoch,

Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Litwy, Łotwy,
Estonii,

Finlandii,

Szwecji,

Norwegii,

Rumunii, Słowenii i Bułgarii)
5. Gospodarka

leśna

-

forma

prowadzenia

działalności gospodarczej czy realizacja zadań
ochronnych z zakresu ochrony przyrody
6. Prawa

naturalne

w

funkcjonowaniu

administracji publicznej
7. Zasady współżycia społecznego w obrocie
profesjonalnym i konsumenckim
8. Analiza

proporcjonalności

ograniczeń

konstytucyjnych praw i wolności
9. Obowiązki państwa związane z wychowaniem
dzieci
10. Utrzymanie

zieleni

planowania

i

z

punktu

widzenia

zagospodarowania

przestrzennego
11. Wykorzystanie źródeł odnawialnych w Polsce i
w innych krajach europejskich
12. Wnioskowania prawnicze w zakresie tworzenia
i stosowania prawa
13. Nielojalne fortele erystyczne stosowane w
dyskusjach

UWAGA!!!
STUDENCI I roku studiów drugiego stopnia
Kierunku Administracja
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Zapisy rozpoczynają się od 14 stycznia 2021 r.
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr. Mariusza Baeckera prosimy o zapoznanie się z tematyką prac
dyplomowych proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów będą odbywały się
telefonicznie 022 759 55 29 oraz emailowo na adres dziekanat@wskfit.pl od wtorku do soboty w godz. 8.00 – 14.00.
Po zapisie w Dziekanacie należy skontaktować się z wybranym promotorem emaliowo i ustalić roboczy temat pracy.
Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać emailowo do
20 lutego 2021 r. Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Pana
Dziekana. Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów
poszczególne osoby mogą przyjąć.
Kierunek Administracja
L.P.

Promotor

Limit
miejsc

Dr Paweł Kozielski

Zagadnienia

Prace teoretyczno – empiryczne, przede wszystkim z
zakresu poniższych obszarów = tematy są przykładowe

pawelkozielski77@gmail.com

Fundusze Unii Europejskiej
1. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na
terenie Gminy/Powiatu XXX.
2. Wykorzystanie środków UE dla podniesienia
konkurencyjnej MŚP na przykładzie firmy XXX.
3. Znaczenie środków UE dla aktywności organizacji
pozarządowych w Gminie/Powiecie XXX.
Ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia
międzynarodowa)

1.

7

1. Finansowanie rozwoju MŚP na przykładzie firmy
XXX.
2. Internacjonalizacja działalności firmy na
przykładzie XXX.
3. Umowa ws. wolnego handlu pomiędzy XXX jako
przykład integracji gospodarczej we
współczesnej gospodarce światowej.
Finanse publiczne
1. Finansowanie deficytu budżetowego na
przykładzie Gminy/Powiatu XXX
2. Znaczenie podatków bezpośrednich dla budżetu
JST na przykładzie Gminy/Powiatu XXX.
3. Formy przeciwdziałania bezrobociu na
przykładzie Gminy/ Powiatu XXX.
Marketing usług publicznych
1. Marketing –mix jako strategiczny koncept
zarządzania Gminą/Powiatem XXX.
2. Promocja jako element kompozycji
marketingowej na przykładzie Gminy/Powiatu
XXX.
3. Sektor prywatny w wykonywaniu usług
publicznych na przykładzie XXX
Statystyka /Informatyka
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1. Wykorzystanie metod statystycznych do
analizy/planowania strategicznego na
przykładzie organizacji XXX.
2. Proces informatyzacji usług publicznych na
przykładzie Gminy/Powiatu XXX.
3. Określanie architektury systemu
informatycznego a przykładzie organizacji XXX.

Dr Justyna Kraszewska

Proponowany obszar badawczy:








jmkraszewska@gmail.com

4

2.

1. Role społeczne w organizacji – analiza wybranej
organizacji
2. Analiza przykładu polityki samorządowej wobec
wybranego problemu z obszaru tożsamości
3. Funkcje organizacji pozarządowych
4. Organizacja pozarządowa – analiza instytucji
5. Analiza wystąpień publicznych funkcjonariuszy
administracji
6. Formy dyskryminacji w obszarze zatrudnienia w
administracji publicznej
7. Rodowody biurokracji
8. Analiza zachowań w wybranej grupie społecznej
9. Myśl liberalna – współczesna koncepcja polityki
10. Analiza programu politycznego w kontekście
historii myśli politycznej

Dr Katarzyna Ołdak – Jaczyńska

Propozycje prac dyplomowych:

k.oldak_jaczynska@kancelraiakoj.pl

3.

Interakcje społeczne
Stereotypy
Instytucje społeczne
Grupy społeczne
Sposoby komunikacji
Percepcja historii myśli politycznej
Kultura w rozumieniu socjologicznym
Proponowane tematy prac:

7

1. Odpowiedzialność Państwa za naruszanie prawa
międzynarodowego
2. Odpowiedzialność urzędnika państwowego za
wydanie błędnej decyzji
3. Gmina (miasto) jako przedsiębiorca –
funkcjonowanie spółek komunalnych
4. Umowy w obrocie gospodarczym
5. Spółka osobowa czy kapitałowa – wady i
zalety
6. Spółki kapitałowe – jednoosobowa spółka z
o.o.
7. Prawo konkurencji i konsumentów:
naruszenie zbiorowych interesów
Strona 8 z 16

8.
9.
10.
11.
12.
Dr Mariola Pytlak

Proponowany obszar badawczy prac:



m.pytlak@onet.pl
4.

konsumenta/porozumienia
antymonopolowe
Ochrona konsumentów
Decyzja administracyjna i odwołanie od
decyzji
Pojęcie strony w postępowaniu
administracyjnym
Nabywanie nieruchomości przez
cudzoziemców
Podejmowanie działalności gospodarczej w
Polsce

7




Gospodarka lokalna i regionalna
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym i
administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Proces rewitalizacji
Rola środków UE w finansowaniu rozwoju
lokalnego i regionalnego

Studenci kierunków administracja i wychowanie fizyczne
oraz słuchacze studiów podyplomowych
W związku z publikacją stanowiska interpretacyjnego Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, dotyczącego zakazu zaliczania praktyki zawodowej na podstawie indywidualnej,
zawodowej aktywności studenta oraz słuchacza, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H.
Konopackiej jest zmuszona do podjęcia decyzji o niezaliczaniu od roku akademickiego 2020/2021
praktyk zawodowych na podstawie składanych przez studentów oraz słuchaczy dokumentów
potwierdzających wykonywanie pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.
Szanowni Studenci,
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, począwszy od zjazdu 17-18.10.2020r., organizacja
kształcenia w WSKFiT przedstawia się następująco:
1. Zajęcia odbywają się według planów zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni.
2. Zajęcia odbywają się w modelu hybrydowym. Są to trzy rodzaje zajęć:
a) on-line
b) kontaktowe - streamingowane
c) kontaktowe (tylko zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej).
3. Zajęcia on-line odbywają się w formie wideokonferencji, poprzez aplikację na platformie moodle.
4. zajęcia kontaktowe – streamingowane są prowadzone przez wykładowców w pracowniach
przedmiotowych według planu zajęć i transmitowane na żywo na platformę moodle.
Studenci mogą brać w nich udział poprzez obecność na sali wykładowej (w kontakcie z zachowaniem
reżimu sanitarnego) lub uczestniczyć w transmisji on-line (w czasie rzeczywistym) na platformie
moodle poprzez wideokonferencję (streaming).
5. Zajęcia kontaktowe odbywają się na sali gimnastycznej według planu zajęć z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Są to zajęcia ruchowe, których nie można skutecznie zrealizować w formie zajęć
streamingowanych.
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Studenci i Słuchacze WSKFiT w Pruszkowie
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i
Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dn. 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzane w trybie
bezpośredniego kontaktu nauczyciel - student, zostają zawieszone do odwołania.
Dotyczy to wszystkich studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych.
W okresie zawieszenia, wszystkie działania dydaktyczne będą realizowane przez elektroniczną platformę
edukacyjną - moodle.wskfit.pl
Instrukcja do logowania
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Wykładowcy w sprawie realizacji wyżej wymienionym trybie zajęć powinni kontaktować się z Panem
Mirosławem Staśkiewiczem a studenci z Dziekanatem.
Egzaminy dyplomowe i egzaminy końcowe przewidziane w miesiącu marcu 2020 r. zostają przeniesione na
miesiąc kwiecień 2020 r.
Studenci i Słuchacze uwzględnieni w harmonogramie na kwiecień dostaną szczegółowe informacje w drugiej
połowie kwietnia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. § 45a.
Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku
akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich
w Dziekanacie Uczelni.
UWAGA!

Harmonogram przyjęć Dziekanatu
Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
oraz
Wydziału Administracji
 WTOREK

– 08.00 – 16.00

 ŚRODA

– 08.00 – 16.00

 CZWARTEK

– 08.00 – 16.00

 PIĄTEK

– 08.00 – 16.00

 SOBOTA

– 08.00 – 16.00

Godziny przyjęć studentów przez Pana Prodziekana WYDZIAŁU ADMINISTRACJI
Mgr Mariusza Baeckera :



WTOREK

– 10.00 – 13.00



CZWARTEK

– 10.00 – 13.00
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UWAGA!!!
STUDENCI II roku
Kierunku Administracja
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr. Mariusza Baeckera prosimy o zapisywanie się w Dziekanacie
WSKFiT do poszczególnych promotorów. Należy pobrać Kartę ewidencyjną pracy dyplomowej i z tą kartą
zgłosić się do wybranego promotora. Podpisane przez promotora karty ewidencyjne pracy dyplomowej należy
złożyć w Dziekanacie WSKFiT do dnia 15 czerwca 2019 roku.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia, zostaną przypisani do promotorów przez Pana
Dziekana.
Poniżej znajduje się lista promotorów wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby mogą
przyjąć.
Kierunek Administracja
L.P.

Promotor

Limit miejsc

Dr Paweł Kozielski
5.

3
pawelkozielski77@gmail.com
Dr Justyna Kraszewska

6.

10
jmkraszewska@gmail.com
Dr Katarzyna Ołdak – Jaczyńska

7.

9
k.oldak_jaczynska@kancelraia-koj.pl
Dr Mariola Pytlak

8.

7
m.pytlak@onet.pl
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Harmonogram przyjęć Dziekanatu
Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
oraz
Wydziału Administracji
 WTOREK

– 08.00 – 16.00

 ŚRODA

– 08.00 – 16.00

 CZWARTEK

– 08.00 – 16.00

 PIĄTEK

– 08.00 – 16.00

 SOBOTA

– 08.00 – 16.00

Godziny przyjęć studentów przez Pana Prodziekana WYDZIAŁU ADMINISTRACJI
Mgr Mariusza Baeckera :



WTOREK



CZWARTEK – 10.00 – 13.00

– 10.00 – 13.00
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