
Historia administracji               

w 30  h                                     

ćw 15 h                        

dr Tomasz 

Adamczyk/dr A.Drogoń            

czwartek                 

11.30-13.00                             

aula 5  

Podstawy socjologii               

i badań socjologicznych                   

w 30 h                                

ćw 15 h                          

czwartek                                       

13.45-15.15                                         

aula 8                        

prof.dr hab. Wojciech 

Świątkiewicz (AO)

Etyka w administracji     

( AO) w 30 h                                

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska prof. UŚ      

poniedziałek                           

11.30-13.00                     

aula  1                         

 Etyka służb 

mundurowych (BW)                

w 30 h                                   

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska prof. UŚ                            

poniedziałek                   

13.45-15.15                     

aula 6

Podstawy organizacji               

i zarządzania  (AO)                   

w 30 h                                 

ćw 15 h                           

dr Anna Hołda-

Wydrzyńska prof. UŚ                

wtorek                       

13.45-15.15                         

aula  2          

Organizacja systemu  

ratownictwa  i 

zarządzania 

kryzysowego  ( BW)                

w 30 h                         

ćw. 15 h                                  

dr A.Gronkiewicz     

wtorek                           

13.45-15.15                      

aula   4    

Psychologia zagrożeń 

(BW)                                                    

w 30 h                                    

poniedziałek                        

11.30-13.00                               

dr M.Bożek                                         

aula  2

Nr gr.

1 AO
poniedziałek 9.45-11.155  tyg. 

nieparzyste  dr K.Graczyk s.2.24
poniedziałek 8.00-9.30 s.3.44 dr B. 

Lewicka *

poniedziałek 13.45-15.15 

tyg.nieparzyste dr A.Hołda-

Wydrzyńska aula 5 

 ______________________

2AO

 poniedziałek 9.45-11.15 tyg. 

parzyste dr A.Drogoń s.3.45
wtorek 9.45-11.15 s 3.52 dr B. Lewicka 

* 

czwartek 8.00-9.30 tyg. 

nieparzyste dr A.Lichosik s.3.47  
______________________

3AO
poniedziałek 9.45-11.155tyg. 

parzyste dr K.Graczyk s.2.24
poniedziałek  13.45-15.15 s.48                    

dr B. Lewicka *

czwartek 9.45-11.15 tyg. parzyste 

dr A.Lichosik  s.2.21
_______________________

4AO
 czwartek 9.45-11.15  tyg. 

parzyste dr A.Drogoń s.20
poniedziałek 9.45-11.15 s. 2.23 dr B. 

Lewicka * 

czwartek 8.00-9.30  tyg. parzyste 

dr A.Lichosik s.3.47
_______________________

5 BW

czwartek  9.45-11.15 tyg. 

nieparzyste  dr A.Drogoń s.20 ___________________ ___________________

 wtorek 15.30-17.00  tyg. 

parzyste dr M.Strożek-

Kucharska s.2.25

6BW

poniedziałek 9.45-11.15  tyg. 

nieparzyste  dr A.Drogoń s.3.45 ____________________ ____________________

 wtorek 15.30-17.00  tyg. 

nieparzyste dr M.Strożek-

Kucharska s.2.25

Przedmioty wykształcenia ogólnego  ( 20 h):

lp nazwa nazwa termin sala
1

dr Śladkowska Ewa Kultura administrowania

poniedziałek           15.30-

17.00                           
aula 3

2

 dr Koczur Joanna Dokument w prawie polskim

poniedziałek                            

15.30-17.00                  aula 1

Harmonogram zajęć dla studentów  I   roku  studiów stacjonarnych administracji, semestr zimowy rok akademicki  2022/23

We wtorki w godz 8.00-9.30 i 9.45-11.15 odbywają się pasma językowe dla studentów I roku

* zajęcia odbywają się co tydzien przez 8 tygodni



Lp nazwisko prowadzącego nazwa termin sala

1

dr hab. Ziółkowska 

Agnieszkaprof UŚ

Prawne zagadnienia 

organizacji  pracy biurowej 

w administracji

poniedziałek 19.00-20.30 s.2.23

2 dr Drogoń Andrzej

Policja województwa 

śląskiego II RP czwartek  17.15-18.45 s.3.19

3 dr Nancka Grzegorz

Geneza współczesnych 

instytucji prawnych i 

administracyjnych wtorek 11.30-13.00 s. 3.47

4 dr Jeż Radosław

Zarządzanie komunikacyjne 

** czwartek 17.15-18.45** s.20

5 dr Drogoń Andrzej

Historia organów 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego poniedziałek 17.15-18.45 s. 2.25

6 dr Szczygieł Tomasz

Dzieje prawa i procesu 

karnego czwartek 19.00-20.30 s. 2.21

7

prof. dr hab. Mikołajczyk 

Marian

Dzieje europejskiej kultury 

prawnej wtorek 17.15-18.45 s. 2.21

8 dr Zadworna  Sylwia

Kryminalistyczne dowody w 

postępowaniu sądowym

wtorek 17.15-20.15 s.3.55

9
dr Wyrzykowski 

Wojciech

Podstawy prawa 

handlowego wtorek 9.45-11.15 s.48

10 dr Marchaj Roman

Ustrój terytorialny 

Rzeczpospolitej Polskiej NIEURUCHOMIONY

11 dr Cybulska  Renata

Skargi, wnioski i petycje w 

samorządzie terytorialnym

środa 13.45-15.15 s.47

12

prof. dr hab. Lipowicz 

Irena

Podstawy współczesnej 

administracji

czwartek  9.45-11.15 tyg. 

nieparzyste 5 h zosatanie 

ustalone ze studentami na 

zajęcia w terenie s. 3.46

* pierwsze zajęcia 25.10

** 8.12 i 15.12. zajęcia nie odbywają się 

 studenci mają obowiązek uzyskać zaliczenie z WF

DWA PRZEDMIOTY DO WYBORU (20H) -  DLA SPECJALNOŚCI ADMINISTRACJA OGÓLNA (AO) I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (BW) 2 x 20 h


