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Słowo wstępne
Mamy zaszczyt przedstawić opracowanie będące wynikiem pracy w ramach seminarium magisterskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego, prowadzonego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
w latach 2015/2016. Do publikacji zostały wybrane i specjalnie opracowane najważniejsze tezy najlepszych prac magisterskich, bardzo wysoko ocenionych i docenionych
przez Recenzentów, tak w procedurze dyplomowej, jak i wydawniczej.
Wspólnym mianownikiem dla przedstawionych opracowań są tytułowe Aktualne
problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne
i praktyczne. Zakres badawczy jest więc bardzo szeroki, tak jak szerokie i urozmaicone
są zainteresowania naukowe Autorek, studentek WPAiE UWr. Wyrazem tych zainteresowań są badania zarówno nad prawem UE, zwłaszcza gospodarczym, jak i prawem
międzynarodowym. W badaniach tych podejmują aktualne i ważkie prawniczo tematy,
interesujące nie tylko pod względem teoretycznym, ale i praktycznym.
Na przedstawioną publikację składa się sześć opracowań. Pierwszym z nich jest
praca Marioli Sroki pt. Normy ostrożnościowe jako gwarancja stabilności systemu bankowego w prawie Unii Europejskiej, która dotyczy zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa sytemu bankowego za pomocą rozwiązań normatywnych wprowadzanych na
poziomie UE. Kolejne opracowanie, autorstwa Agnieszki Słobodzian, pt. Nadużywanie
pozycji dominującej poprzez odmowę udzielenia licencji na prawo własności intelektualnej podejmuje złożoną problematykę prawną związaną z prawem konkurencji oraz
ochroną własności intelektualnej. Anna Świerczyna w pracy pt. Zasady obrotu lekami
generycznymi w Unii Europejskiej – ograniczenia i bariery za przedmiot badań obrała
realizację swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
z uwzględnieniem kompetencji Unii w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotem pracy
Agaty Gonschior pt. Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności w Unii Europejskiej jest natomiast zakres ochrony danych osobowych w kontekście prawa do prywatności, w tym w związku z transgranicznym przepływem danych i z uwzględnieniem
rozwoju nowych technologii i przetwarzania danych w sieci na szeroką skalę. Interdyscyplinarny charakter ma opracowanie Karoliny Skup pt. Walka z dopingiem w prawie
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międzynarodowym i Unii Europejskiej. W tym tekście krzyżują się zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, a wspólnym mianownikiem
jest skuteczność systemu antydopingowego w globalnej skali. Wreszcie praca Martyny
Haberland pt. Okupacja wojenna w prawie międzynarodowym to klasyczny problem
prawa międzynarodowego, który jednak wciąż zachowuje aktualność we współczesnych
międzynarodowych stosunkach politycznych i prawnych.
Należy zauważyć, że każda z Autorek zdołała wykazać, że doskonale potrafi mierzyć się z wyzwaniami badawczymi oraz że posiada solidny i już ukształtowany warsztat naukowy, co stanowi doskonały prognostyk dla przyszłej kariery prawniczej absolwentek WPAiE UWr. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka
się z zainteresowaniem studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych
i stanowić będzie nie tylko ciekawą lekturę, ale także źródło inspiracji i zachęty dla
adeptów prawa do wyboru ścieżki pracy naukowej jako drogi do kariery zawodowej.
Przedstawione opracowanie powstało w wyniku realizacji projektu badawczego
w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta „Unia Europejska w roli gwaranta
i promotora praw podstawowych” (decyzja EACEA nr 2014–2161/001–001), finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Dagmara Kornobis-Romanowska
Redaktor naukowy
Promotor prac magisterskich
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Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie pracy w ramach
seminarium magisterskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa
międzynarodowego publicznego, prowadzonego przez prof. Dagmarę
Kornobis-Romanowską. Do publikacji zostały wybrane i specjalnie opracowane najważniejsze tezy poszczególnych prac magisterskich.
[…] uważam inicjatywę zbiorczej publikacji omówionych prac za
niezwykle cenną […], promującą wiedzę z zakresu prawa europejskiego
i międzynarodowego, a także studencką aktywność naukową.
z recenzji dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek
Wspólnym mianownikiem dla przedstawionych opracowań są tytułowe Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zakres badawczy jest więc bardzo szeroki, tak jak szerokie i urozmaicone są zainteresowania naukowe
Autorek, studentek WPAiE UWr. Wyrazem tych zainteresowań są badania
zarówno nad prawem UE, zwłaszcza gospodarczym, jak i prawem międzynarodowym. W badaniach tych podejmują aktualne i ważkie prawniczo tematy, interesujące nie tylko pod względem teoretycznym, ale
i praktycznym.
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