Wstêp

Szanowny Czytelniku,
„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” od początku swojego istnienia propagują dorobek naukowy najmłodszych uczestników życia naukowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, tj. studentów i doktorantów. Młodzi ludzie, często debiutujący
w SPPAiE jako autorzy publikacji naukowych, po kilku latach osiągają kolejne
etapy kariery zawodowej, a przyczyniają się do tego doświadczenia zdobyte na
naszych łamach. Przyjęte przez redakcję czasopisma standardy jakości wdrażają bowiem młodych autorów do pracy zgodnej z etyką i zasadami pracy naukowej.
Publikacja kolejnych numerów SPPAiE wiąże się z podjęciem decyzji, czy
dany tom ma być jednolity tematycznie, czy też ma mieć bardziej zróżnicowany
charakter, odzwierciedlając bogactwo studenckiego życia naukowego Wydziału
Prawa Administracji i Ekonomii UWr. Zebrane w tym numerze artykuły powstały
na podstawie referatów (i dyskusji nad nimi) wygłoszonych podczas 9. Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Człowiek, rodzina i społeczeństwo w obliczu kryzysu zadłużeniowego, której organizatorami byli Instytut Nauk
Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym — Oddział Wrocławski.
Konferencja, którą patronatem objęli Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. M. Bojarski i Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. W. Gromski, odbyła się w grudniu 2011 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Aktywnie uczestniczyła w niej liczna
grupa pracowników naukowych i studentów z zagranicy, głównie z Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Z wielką przyjemnością mogę stwierdzić, iż przyjętym przez redakcję czasopisma zasadom akceptacji tekstów do publikacji sprostało i przeszło pozytywnie przez surową, ale życzliwą recenzję prof.
Elżbiety Kundery i prof. Witolda Kwaśnickiego 11 artykułów, w tym 4 z Ukrainy.
Dziękując Recenzentom za ich pracę, w imieniu autorów i własnym pragnę podziękować również opiekunom naukowym autorów z Uniwersytetu Lwowskiego
— są to: prof. Mykhailo Krupka, prof. Halyna Nashkerska, prof. Victor Shtanko
i prof. Wlodomyr Kharko, który sprawował opiekę nad naszymi gośćmi oraz był
jednym z przewodniczących sesji konferencyjnej.
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Współpraca naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego z innymi uniwersytetami,
a szczególnie z Uniwersytetem Lwowskim, poszerza się i pogłębia, co potwierdza
jedenasty tom SPPAiE. Można także mieć nadzieję, że najbliższe lata rozszerzą
ramy tej współpracy, a ustalenie jednolitych standardów przygotowywania i opracowywania tekstów będzie sprzyjać wymianie myśli i opinii oraz przyczyni się do
podjęcia wspólnych badań i publikacji naukowych.
Oprócz życzliwości władz dziekańskich Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komisji Wydawniczej Wydziału „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” spotykają się
także ze wsparciem podmiotów zewnętrznych, w tym szczególnie Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, którego celem „jest kreowanie warunków dla
wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu”1.
W imieniu Rady Redakcyjnej pragnę podziękować Prezesowi Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego prof. dr. hab. inż. Maciejowi Chorowskiemu oraz
wiceprezesom Józefowi Raciowi i Markowi Winkowskiemu, ponieważ bez
ich wsparcia konferencja i publikacja tych prac nie byłyby możliwe.
O przyjęcie podziękowań proszę także wszystkie osoby, które przyczyniły się
do ukazania się tego numeru „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”, a szczególnie redaktorów Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rezultat pracy wszystkich autorów, recenzentów i redaktorów poddajemy teraz
Państwa ocenie. Ponieważ bardzo nam zależy na podnoszeniu jakości naszych
działań, będziemy wdzięczni Szanownym Czytelnikom za uwagi i komentarze.
W imieniu Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studenckich Prac
Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”
Dr Marcin Winiarski
INE WPAiE
Uniwersytet Wrocławski
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
http://sppae.sjol.eu/

Marcin Winiarski
1

Strona WPT: http://www.technologpark.pl/sub.php?p=13&lng=pl (dostęp: 12 kwietnia 2012).
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