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STUDIA STACJONARNE I STOPNIA – KIERUNEK MSG 

imię i nazwisko prowadzącego 

seminarium 
tytuł seminarium 

Kryteria wyboru 

 

Judyta Cabańska Migracje zagraniczne i rynek pracy w Europie   pisemne uzasadnienie wyboru tematu seminarium  

Dorota Czyżewska-Misztal 
Gospodarki narodowe i regiony wobec wyzwań globalnych 
(digitalizacja, sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, odporność, 
zrównoważony rozwój itp.). 

Zainteresowanie tematyką seminarium, kolejność zgłoszeń 

Piotr Idczak 
Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie. 
Fundusze europejskie wspierające rozwój społeczno-gospodarczy 
państw. 

 Kolejność zgłoszeń; zainteresowania związane z tematyką 
seminarium – możliwa rozmowa w tym zakresie. 

Grzegorz Mazur Unia Europejska w globalnej gospodarce. 

List motywacyjny uzasadniający wybór i zainteresowanie 
tematyką seminarium (przesłany w pdf na adres: 
grzegorz.mazur@ue.poznan.pl; w liście proszę także o wskazanie 
uzyskanej oceny z ćwiczeń i wykładu „Integracja europejska”) 

Magdalena Śliwińska 

Zrównoważone i etyczne rynki i modele biznesu.  
Strategie sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi jako nowe 
sposoby podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.  
Polityka i przepisy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju – nowe 
regulacje i zasady dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na 
wspólnym rynku. 

kolejność zgłoszeń 

Łukasz Wróblewski 
Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie; Unia Europejska w 
zrównoważonej gospodarce światowej; Przedsiębiorstwo w erze 
cyfrowej 

Zainteresowanie tematyką seminarium. 
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 - zainteresowania związane z tematyką seminarium – możliwa 
rozmowa w tym zakresie. 

Magdalena Śliwińska 

Zrównoważone i etyczne rynki i modele biznesu. Strategie 
sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi jako nowe sposoby 
podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Polityka i przepisy 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju – nowe regulacje i zasady 
dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku. 
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Łukasz Wróblewski 
Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie. 
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Przedsiębiorstwo w erze cyfrowej. 

Zainteresowanie tematyką seminarium. 

 


