
godz./grupa grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6

08.15-10.00
Socjologia i met. badań socj., dr 

A. Bartnik /od 05.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s.

Socjologia i met. badań socj., dr 

A. Bartnik /od 12.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s. 

Socjologia i met. badań socj., dr A. 

Bartnik /od 19.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s. 

10.15-12.00
Socjologia i met. badań socj., dr A. 

Bartnik /od 05.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s. 

Socjologia i met. badań socj., dr 

A. Bartnik /od 12.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s. 

Socjologia i met. badań socj., dr A. 

Bartnik /od 19.10.2020 r. co 3 

tyg./10h/, s. 

12.15-14.00

Obier. socj.: Społeczności 

regionalne i mniejszości narodowe 

w Polsce, dr J. Kowalczyk-

Grzenkowicz, s. 

Obier. socj.: Oblicza zróżnicowań 

i nierówności społ., dr K. 

Pawłowska, s. 

Obier. socj.: Dostęp do informacji 

publ. Prawo i praktyka, dr A. 

Bartnik, s.

Obier. socj.: Doskonalenie 

zawodowe pracowników 

administracji, dr H. Bulińska-

Stangrecka, s.

Obier. socj.: Elementy socjologii 

kultury, dr T. Dusiewicz, s. 

Obier. socj.: Zwierzęta w prawie i 

społeczeństwie, dr M. Pręgowski, s. 

14.15-16.00

16.15-18.00

18.15-20.00

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00
Wybrane zastosowania mechaniki, 

dr inż. J. Zalewski, s. 

Wybrane zastosowania mechaniki, 

dr inż. J. Zalewski, s. 

14.15-16.00
Wybrane zastosowania 

mechaniki, dr inż. J. Zalewski, s. 

Podstawy procedury cywilnej, dr C. 

Woźniak, s. 

16.15-18.00
Logika formalna, dr B. Skowron, 

s. 
  

18.15-20.00 Logika formalna, dr B. Skowron, s. 

Prawo administracyjne -W, dr hab. R. Suwaj, prof. uczelni, s.  /do godziny 18.45/

Logika formalna -W/15h/, dr hab. Z. Król, prof. uczelni, /I połowa semestru/, s. 

/ostatni wykład 24.11.2020 r., godz. 08.15-09.00/        

Socjologia i metody badań socjologicznych -W, dr K. Dzieniszewska-Naroska, s. 

Rozkład zajęć - semestr zimowy r.akad. 2020/2021
II rok licencjat - studia stacjonarne

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Język obcy
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godz./grupa grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6

PONIEDZIAŁEK

08.15-10.00                             

Wybrane zastosowania 

mechaniki, dr inż. J. Zalewski, s.                           

Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s. 

       Logika formalna, dr B. 

Skowron,    

10.15-12.00
Logika formalna, dr B. Skowron,                        

Podstawy procedury cywilnej, dr 

C. Woźniak, s. 

Wybrane zastosowania mechaniki, 

dr inż. J. Zalewski, s.  

Wybrane zastosowania 

mechaniki, dr inż. J. Zalewski, s.                             

Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s.  

12.15-14.00 Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s.
Technologie inform. II, dr inż. K. 

Urbaniak, s. 

Logika formalna, dr B. Skowron, s.                                      

Podstawy procedury cywilnej, dr 

C. Woźniak, s. 

Prawo administracyjne, dr B. 

Pachuca-Smulska, s. 

14.15-16.00 Logika formalna, dr B. Skowron, s.          
Prawo administracyjne, dr B. 

Pachuca-Smulska, s. 
Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s. 

Technologie inform. II, dr inż. K. 

Urbaniak, s. 

16.15-18.00
Podstawy procedury cywilnej, dr 

C. Woźniak, s.     

18.15-20.00

08.15-10.00
Podstawy procedury cywilnej, dr C. 

Woźniak, s.  

Technologie inform. II, dr inż. J. 

Zalewski, s. 
Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s. 

10.15-12.00
Prawo administracyjne, dr B. 

Pachuca-Smulska, s. 

Prawo administracyjne, dr P. 

Wróbel, s. 

Technologie inform. II, dr inż. J. 

Zalewski, s. 

12.15-14.00
Technologie inform. II, dr inż. K. 

Urbaniak, s. 

Prawo administracyjne, dr B. 

Pachuca-Smulska, s. 
Statystyka, dr inż. P. Stacewicz, s. 

Prawo administracyjne, dr P. 

Wróbel, s. 

14.15-16.00
Technologie inform. II, dr inż. K. 

Urbaniak, s. 

Podstawy procedury cywilnej, dr 

C. Woźniak, s.  

16.15-18.00

18.15-20.00

CZWARTEK

ŚRODA
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godz./grupa grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6

PONIEDZIAŁEK

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

Legenda: Oznaczenia sal:

wykłady / ćwiczenia - w I polowie semestru GG – Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1

wykłady / ćwiczenia - w II polowie semestru N – ul. Noakowskiego 18/20, klatka A
IL - Gmach Inżynierii Lądowej, Aleja Armii Ludowej 16

grupa 1:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 10.15-11.00, s.

grupa 2:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 11.15-12.00, s.

grupa 3:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 13.15-14.00, s.
grupa 4:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.

grupa 5:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć: poniedziałki godzina 8.25-9.55 daty zajęć: w 2020 roku: 5,26 października, 16 listopada, 7 grudnia oraz  11 stycznia 2021 r.
ćwiczenia z Logiki formalnej - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 09.15-10.00, s.
laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 10.15-11.00, s.

ćwiczenia ze Statystyki - ostatnie zajęcia: 26.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.
ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć: poniedziałki godzina 8.25-9.55 daty zajęć w 2020 roku: 12 października, 2, 23 listopada, 14 grudnia oraz 18 stycznia 2021 r.
ćwiczenia z Logiki formalnej - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 16.15-17.00, s.
laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.

laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.

ćwiczenia ze Statystyki - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.
ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć: poniedziałki godzina 10.15-11.45 daty zajęć w 2020 roku: 19 października, 9, 30 listopada, 21 grudnia oraz 25 stycznia 2021 r.
ćwiczenia z Logiki formalnej - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.
laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 11.15-12.00, s.

ćwiczenia ze Statystyki - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 11.15-12.00, s.

ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć:  poniedziałki godzina 10.15-11.45 daty zajęć w 2020 roku: 5,26 października, 16 listopada, 7 grudnia oraz  11 stycznia 2021 r.
ćwiczenia z Logiki formalnej - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.
laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 09.15-10.00, s.

ćwiczenia ze Statystyki - pierwsze zajęcia: 25.11.2020, godz. 09.15-10.00, s.
ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć: poniedziałki godzina 10.15-11.45 daty zajęć w 2020 roku: 12 października, 2, 23 listopada, 14 grudnia oraz 18 stycznia 2021 r.
ćwiczenia z Logiki formalnej - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 10.15-11.00, s.

Wychowanie fizyczne

Język obcy, s. 

PIĄTEK

ćwiczenia ze Statystyki - ostatnie zajęcia: 25.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

Statystyka -W/15h/, dr inż. P. Stacewicz /I połowa semestru/, s. 

/ostatni wykład 27.11.2020 r., godz. 08.15-09.00/           

Wybrane zastosowania mechaniki -W/20h/, dr inż. J. Zalewski /I połowa semestru/, s. 

/ostatni wykład 11.12.2020 r./
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PONIEDZIAŁEK
grupa 6:

ćwiczenia z Podstaw procedury cywilnej - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.

ćwiczenia z Logiki formalnej - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 18.15-19.00, s.
laboratoria z Wybranych zastosowań mechaniki - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

ćwiczenia ze Statystyki - ostatnie zajęcia: 26.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.
ćwiczenia z Socjologii i met. badań socj. - terminy zajęć: poniedziałki godzina 8.25-9.55 daty zajęć w 2020 roku: 19 października, 9, 30 listopada, 21 grudnia oraz 25 stycznia 2021 r.
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