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Zeszyt Naukowy nr 10 – Prace z zakresu nauk społecznych

  

Kolejny, dziesiąty numer Zeszytu Naukowego WSEiP zawiera tradycyjnie artykuły pracowników
Uczelni oraz osób z nią współpracujących, reprezentujących dyscypliny zaliczane do „nauk
społecznych” (ekonomia, finanse, prawo, politologia, europeistyka, zarządzanie). Nowością są
teksty poświęcone tematyce medycznej, autorstwa pracowników naukowych powołanego
niedawno Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz artykuły w języku angielskim napisane przez autorki
pochodzące z Federacji Rosyjskiej, będące efektem rozwijania międzynarodowych kontaktów
WSEiP.
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