
godz./grupa grupa 1 grupa 2 grupa 3 FiB

08.15-10.00
Seminarium dypl., dr H. Bulińska - 

Stangrecka, s.

10.15-12.00

12.15-14.00
Seminarium dypl., dr D. Wilkowska - 

Kołakowska, s.

14.15-16.00
Obier. socjologiczne: Public relations w 

administracji i sektorze prywatnym, dr M. 

Pręgowski, s. 

Obier. socjologiczne.: Team building (ang.), dr H. 

Bulińska-Stangrecka, s. 

Obier. socjologiczne: System sali sądowej. Kulisy spraw., dr A. 

Bartnik, s.

16.15-18.00
Obier. filozof. i histor.: Historia 

parlamentaryzmu, dr hab. M. Jakubiak, prof. 

uczelni, s.

Rynki kapitalowe -W/15h/, dr A. Tomczak/I połowa semestru, 

ostatni wykład 23.11.2020, godz. 16.15 - 17.00/, s.                                                                                                                                                      

Rynki kapitałowe -Ć /15h/, dr A. Tomczak, s. 

18.15-20.00

10.15-12.00 Prawo bankowe -Ć, dr hab. A. Zalcewicz, prof. uczelni, s.

Rozkład zajęć - semestr zimowy r.akad. 2020/2021
II rok mgr, semestr 3 - studia stacjonarne

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

08.15-10.00 Seminarium dypl., dr hab. A. Zalcewicz, prof. uczelni, s. 
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12.15-14.00 System finansowy -W, doc. dr A. Naruniec, s. 

14.15-16.00

Aspekty prawne procesu inw.-bud. -Ć 

/15h/, dr D. Sypniewski, s. 

Bezpieczeństwo informacji i syst. teleinformat. org. -

Ć /15h/, dr inż.  J. Kowalewski, s.

Bezpieczeństwo informacji i syst. 

teleinformat. org. -Ć /15h/, dr inż.  J. 

Kowalewski, s.

Aspekty prawne procesu inw.-bud. -Ć /15h/, dr D. 

Sypniewski, s.

Obier. techn.: Interoperacyjność systemów 

teleinformatycznych adm. publ., dr hab. inż 

M. Kowalewski, prof. uczelni /15h/, s. 

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00
Obier. techn.: Bezp. ruchu drogowego, dr 

inż. J. Zalewski /15h/, s. 

16.15-18.00

Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji -W/15h/, dr hab. inż M. 

Kowalewski, prof. uczelni /I połowa semestru, ostatni wykład 24.11.2020, godz. 16.15 - 17.00/, s.              

Aspekty prawne procesu inw.-bud. -Ć /15h/, dr D. Sypniewski, s. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi -W, dr K. Pawłowska, s. 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym -W, dr B. Witkowska-Maksimczuk, s. 

18.15-20.00

ŚRODA

Retoryka -W/15h/, dr hab. Z. Król, prof. uczelni /II połowa semestru, pierwszy wykład 25.11.2020, godz. 11.15 - 12.00/, s. 
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14.15-16.00

16.15-18.00

18.15-20.00

08.15-10.00

10.15-12.00
Obier. filozof. i histor.: Historia gospodarcza, 

dr hab. M. Jakubiak, prof. uczelni, s. 

Obier. filozof. i histor.: Filozofia wobec problemów 

współczesności, dr B. Witkowska-Maksimczuk, s.

12.15-14.00
Obier. prawniczy: Prawo do informacji, a 

ochrona danych osobowych, dr M. 

Rojszczak, s. 

Obier. prawniczy: Blockchain w administracji 

publicznej, dr A. Ferreira, s. 
Bankowość centralna -Ć /15h/, dr A. Tomczak, s.

14.15-16.00

16.15-18.00

Marketing -W, dr M. Stawicka, s. 

Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego -W/15h/, dr D. Sypniewski 

/I połowa semestru, ostatni wykład 26.11.2020, godz. 16.15 - 17.00/, s. 

CZWARTEK

18.15-20.00
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08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

Legenda:
wykłady / ćwiczenia - w I polowie semestru
wykłady / ćwiczenia - w II polowie semestru

grupa 1:

grupa 2:

grupa 3 (FiB):

ćwiczenia z Rynków kapitałowych - pierwsze zajęcia: 23.11.2020, godz. 17.15-18.00, s.

ćwiczenia z Aspektów prawnych procesu inw.-bud. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 17.15-18.00, s.

ćwiczenia z Bezpieczeństwa informacji i syst. teleinformat. org. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 17.15-18.00, s.

ćwiczenia z Bezpieczeństwa informacji i syst. teleinformat. org. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 19.15-20.00, s.

ćwiczenia z Bankowości centralnej - ostatnie zajęcia: 26.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

ćwiczenia z Aspektów prawnych procesu inw.-bud. - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 16.15-17.00, s.

ćwiczenia z Aspektów prawnych procesu inw.-bud. - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 18.15-19.00, s.

PIĄTEK
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