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

08.15-10.00

10.15-12.00

Rachunkowość finansowa, dr A. 

Tomczak, s. 

14.15-16.00
Rachunkowość finansowa, 

dr A. Tomczak /15h/, s. 

Rachunkowość finansowa, dr A. 

Kaczorowska /15h/, s. 

Postępowanie egzek. w adm., dr hab. R. Suwaj, 

prof. Uczelni /15/, s. 

Postępowanie egzek. w adm., dr 

hab. R. Suwaj, prof. uczelni /   15/, s. 

Rachunkowość finansowa, dr A. 

Tomczak /15/, s. 

Rachunkowość finansowa, dr A. 

Kaczorowska /15/, s. 

16.15-18.00

18.15-20.00

08.15-10.00
Finanse publ. i prawo fin., 

dr M. Stachowiak - Kudła 

/15/, s. 

Finanse publ. i prawo fin., dr M. 

Stachowiak - Kudła/15/, s. 

Postępowanie egzek. w adm., dr R. 

Kędziora /15/, s. 

Postępowanie egzek. w adm., dr R. 

Kędziora /15/, s. 

10.15-12.00

Obier. filoz.: Komputer w 

kulturze współczesnej, 

prof. dr hab. M. 

Maciejczak, s. 

Obier. filoz.: Bioetyka, dr B. 

Witkowska-Maksimczuk, s.

Obier. filoz.: Filozoficzne koncepcje poznania 

intuicyjnego, dr M. Stelmach, s. 

Obier. filoz.: Perswazja i 

argumentacja, prof. dr hab. A. Biłat, 

s. 

Obier. filoz.: Perswazja i manipulacja w 

mediach, dr O. Yaskorska-Shah, s. 

12.15-14.00
Postępowanie egzek. w 

adm., dr R. Kędziora /15/, 

s. 

Postępowanie egzek. w adm., dr 

R. Kędziora /15/, s. 
Seminarium dypl., dr S. Arasiewicz-Dulnik, s.

Rachunkowość finansowa -W/15h/, dr A. Tomczak /I połowa semestru, ostatni wykład 23.11.2020, godz. 10.15-11.00/, s.

Postępowanie egzekucyjne w administracji -W/10h/, dr hab. R. Suwaj, prof. uczelni/I połowa semestru, ostatni wykład 02.11.2020, godz. 12.15 - 14.00/, s. 

Podstawy budownictwa -W/15h/, prof. dr hab. inż. P. Radziszewski / dr inż. M. Sarnowski 

/II połowa semestru, pierwszy wykład 23.11.2020, godz. 15.15 -16.00/, s.

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

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

12.15-14.00

Demografia w gospodarce przestrzennej -W/15h/, dr K. Górniak /I połowa semestru, ostatni wykład 23.11.2020, godz. 08.15 - 09.00/, s.
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PONIEDZIAŁEK

14.15-16.00
Obier. filoz.: Nauka a 

światopogląd, dr inż. P. 

Stacewicz, s. 

Seminarium dypl., dr J. Kowalczyk - 

Grzenkowicz, s.

16.15-18.00
Seminarium dypl., dr K. 

Dzieniszewska - Naroska, 

dr A. Bartnik s.

18.15-20.00

08.15-10.00
Seminarium dypl., dr M. 

Pręgowski, dr M. Stelmach, 

s.

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-18.00

18.15-20.00

08.15-10.00
Seminarium dypl., dr B. 

Pachuca - Smulska, s.

Seminarium dypl., ks dr J. 

Połowianiuk, s.

10.15-12.00
Obier. inny: Współczesne 

systemy polityczne, dr S. 

Arasiewicz-Dulnik, s. 

Obier. inny: Krajowe i 

międzynarodowe środki 

ochrony podstawowych praw i 

wolności, dr R. Puchta, s. 

CZWARTEK

ŚRODA
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PONIEDZIAŁEK

12.15-14.00

14.15-16.00
Obier. Inny: Prawo służby 

cywilnej, dr K. 

Chrostowska-Malak, s. 

Obier. inny: System polityczny 

RP, dr S. Arasiewicz-Dulnik, s. 

Obier. Inny: Fintech - zagadnienia prawne, dr A. 

Ferreira, s. 

Obier. Inny: Cywilizacja 

informacyjna, dr hab. J. Janowski, s.

16.15-18.00
Obier. z ekon. i zarządz.: 

Planowanie przeds. bizn., 

dr M. Orechwo, s. 

Obier. z ekon. i zarządz.: 

Finanse przedsiębiorstwa, dr A. 

Tomczak, s. 

Obier. z ekon. i zarządz.: Zarządzanie 

marketingowe, dr M. Stawicka, s. 

Obier. z ekon. i zarządz.: Finanse 

osobiste, dr T. Tyc, s. 

Obier. z ekon. i zarządz.: Systemy 

społeczno-gospodarcze, mgr. B. 

Gudowska , s. 

Obier. z ekon. i zarządz.: Sprawny 

menadżer w organizacji, dr K. Pawłowska, 

s. 

18.15-20.00
Rachunkowość finansowa, dr A. Tomczak /15/, 

s. 327 GG

08.15-10.00
Finanse publ. i prawo fin., dr M. Stachowiak - 

Kudła /15/, s. 

Finanse publ. i prawo fin., dr M. 

Stachowiak - Kudła /15/, s. 

10.15-12.00

12.15-14.00
Finanse publ. i prawo fin., dr M. 

Stachowiak - Kudła/15/, s. 

Finanse publ. i prawo fin., dr M. 

Stachowiak - Kudła /15/, s. 

14.15-16.00
Seminarium dypl., dr inż. hab. J. 

Zalewski , s.
Seminarium dypl., dr M. Orechwo, s.

Legenda: Oznaczenia sal:
GG – Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1

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

Finanse publiczne i prawo finansowe -W, dr M. Stachowiak-Kudła, s. 

PIĄTEK

Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych -W, dr hab. inż. M. Kowalewski, prof. uczelni, s. 
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PONIEDZIAŁEKgrupa 1:

grupa 2:

grupa 3:

grupa 4:

grupa 5:

ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - pierwsze zajęcia: 23.11.2020, godz. 15.15-16.00, s.

grupa 6:

ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - pierwsze zajęcia: 23.11.2020, godz. 15.15-16.00, s.

ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - ostatnie zajęcia: 27.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.

ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.
ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - pierwsze zajęcia: 27.11.2020, godz. 13.15-14.00, s.

ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - ostatnie zajęcia: 23.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.

ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - pierwsze zajęcia: 23.11.2020, godz. 15.15-16.00, s.

ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 09.15-10.00, s.

ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 09.15-10.00, s. 213 GG
ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - ostatnie zajęcia: 27.11.2020, godz. 12.15-13.00, s.

ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - ostatnie zajęcia: 23.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.
ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - ostatnie zajęcia: 26.11.2020, godz. 18.15-19.00, s.

ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - pierwsze zajęcia: 27.11.2020, godz. 09.15-10.00, s.

ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - pierwsze zajęcia: 23.11.2020, godz. 13.15-14.00, s.

ćwiczenia z Finansów publ. i prawa fin. - ostatnie zajęcia: 24.11.2020, godz. 08.15-09.00, s.
ćwiczenia z Postępowania egzek. w adm. - pierwsze zajęcia: 24.11.2020, godz. 13.15-14.00, s.
ćwiczenia z Rachunkowości finansowej - ostatnie zajęcia: 23.11.2020, godz. 14.15-15.00, s.
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