
                             Administracja studia I stopnia, V semestr                ROK III 

 

Harmonogram zajęć 4-5-6 październik 2019 r. 

4 październik 2019 - piątek 

godz. 
przedmiot prowadzący 

16:00-20:00 Prawo i instytucje w UE s. dr Krystyna Magda-Żabińska 

 

5  październik 2019  - sobota 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Funkcjonariusz publiczny – problemy prawnokarne s. dr hab. Zygmunt Kukuła 

12:30-16:30 
Podstawy prawa cywilnego w administracji. Zobowiązania z 

elementami prawa spadkowego i rodzinnego s. 
mgr Michał Sędziński 

16:45-19:45 Materialne prawo administracyjne s. mgr Michał Sędziński 

 

6  październik 2019  -  niedziela 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Funkcjonariusz publiczny – problemy prawnokarne s. dr hab. Zygmunt Kukuła 

12:30-16:30 
Podstawy prawa cywilnego w administracji. Zobowiązania z 

elementami prawa spadkowego i rodzinnego s. 
mgr Michał Sędziński 

 



Harmonogram zajęć 18-19-20 październik 2019 r. 

18 październik 2019 - piątek 

godz. 
przedmiot prowadzący 

16:00-20:00 Funkcjonariusz publiczny – problemy prawnokarne s. dr hab. Zygmunt Kukuła 

 

19  październik 2019  - sobota 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Prawo i instytucje w UE s. dr Krystyna Magda-Żabińska 

12:30-16:30 
Organizacje pozarządowe, organizacje pożytku 

publicznego i wolontariat s.  
dr Mirosław Waleczek 

16:45-19:45 Język obcy s. mgr Joanna Cielon 

 

20  październik 2019  -  niedziela 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 
Organizacje pozarządowe, organizacje pożytku 

publicznego i wolontariat s.  
dr Mirosław Waleczek 

12:30-16:30 Seminarium dyplomowe dr Antoni Osirda + promotorzy 

 

 



 

 

Harmonogram zajęć 8-9-10 listopad 2019 r. 

8 listopad 2019 - piątek 

godz. 
przedmiot prowadzący 

16:00-20:00 Materialne prawo administracyjne s. mgr Michał Sędziński 

 

9  listopad 2019  - sobota 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Postępowanie egzekucyjne w administracji s. mgr Michał Sędziński 

12:30-16:30 Język obcy s. mgr Joanna Cielon 

16:45-19:45 
Podstawy prawa cywilnego w administracji. Zobowiązania z 

elementami prawa spadkowego i rodzinnego s. 
mgr Michał Sędziński 

 

10  listopad 2019  -  niedziela 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Materialne prawo administracyjne s. mgr Michał Sędziński 

12:30-16:30 
Podstawy prawa cywilnego w administracji. Zobowiązania z 

elementami prawa spadkowego i rodzinnego s. 
mgr Michał Sędziński 



 

 

Harmonogram zajęć 15-16-17 listopad 2019 r. 

15 listopad 2019 - piątek 

godz. 
przedmiot prowadzący 

16:00-20:00 Postępowanie egzekucyjne w administracji s. mgr Michał Sędziński 

 

16  listopad 2019  - sobota 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Prawo i instytucje w UE s. dr Krystyna Magda-Żabińska 

12:30-16:30 Prawo socjalne s. dr Urszula Lasa 

16:45-18:00   

 

17  listopad 2019  -  niedziela 

godz. 
przedmiot prowadzący 

8:00-12.00 Seminarium dyplomowe promotorzy 

12:30-16:30 
Organizacje pozarządowe, organizacje pożytku 

publicznego i wolontariat s.  
dr Mirosław Waleczek 



 

 

 

 


