
Podstawy prawa 

cywilnego  cz. I                 

W 30 h                               

ćw 20 h           

poniedziałek          

15.30-18.45  tyg. 

nieparzyste)                         

aula 7                           

prof.dr hab. B.Fuchs

Podstawy prawa 

karnego i prawa 

wykroczeń                          

w 30 h                                     

ćw 30 h                         

środa                             

11.30-13.00                       

aula 5                                   

dr hab. O.Sitarz prof. 

UŚ

Podstawy prawa pracy 

i prawa urzędniczego                    

w 45 h                              

ćw 30 h                          

wtorek                      

17.15-19.30                         

aula 1                                   

dr I.Gredka-Ligarska

Prawo administracyjne 

cz. ogólna                         

w 30 h                               

ćw 15h                                  

czwartek                      

13.45-15.15                     

aula 7                          

prof.dr hab. A.Matan

Prawo konstytucyjne 

w 30 h                              

ćw 30 h                         

wtorek                                  

13.45-15.15                               

aula  7                                  

dr hab.  

A.Chorążewska             

prof. UŚ                             

Prawo międynarodowe 

publiczne                          

w 20 h                         

ćw15 h            

poniedziałek                     

13.45-15.15                      

aula 7                            

dr hab. J.Nowakowska-

Małusecka prof. UŚ

Nr gr.

1 BW
poniedziałek 9.45-11.15 dr 

P.Gwoździewicz-Matan   s. 3.46                                       

środa 13.45-15.15 mgr R.Fic/ mgr 

K.Hebda-Relidzyńska s.3.19             
wtorek  15.30-17.00  dr I.Gredka-

Ligarska  s. 3.52                    

czwartek  11.30-13.00 tyg. 

parzyste dr hab. M.Janik prof. UŚ  

s.3.45                                    

środa 8.00-9.30                                

dr M.Śladkowski s.3.51

środa 9.45-11.15 tyg.parzyste dr 

M.Myl s.2.25

2 AO
poniedziałek 11.30-13.00 dr 

P.Gwoździewicz-Matan   s. 3.44                  

środa  9.45-11.15  dr D.Bek s.2.22                
 poniedziałek  9.45-11.15                          

dr B.Mądrzycki  s.3.51                                        

czwartek 11.30-13.00 

tyg.nieparzystedr hab. M.Janik 

prof.UŚ   s.3.45                         

 środa 13.45-15.15                     dr 

M.Śladkowski s.  3.51               

środa 15.30-17.00  tyg.parzyste 

mgr K.Mazalik  s. 3.19

3 AO
poniedziałek 11.30-13.00 prof. 

prof.dr hab B.Fuchs  s.  3.20                             

poniedziełek 9.45-11.15             dr 

M.Grudecki s.3.48
poniedziałek 8.00-9.30              dr 

B.Mądrzycki  s. 3.51               

wtorek 9.45-11.15 tyg.nieparzyste 

dr M.Strozek-Kucharska     s.3.47                        

 środa 9.45-11.15                           

dr M.Śladkowski  s3.47                      

środa 15.30-17.00 tyg. 

nieparzyste mgr K.Mazalik s.3.19

4 AO *
poniedziałek 9.45-11.15 prof. 

prof.dr hab. B.Fuchs 

 środa 17.15-18.45  dr M.Grudecki        
poniedziałek 11.30-13.00             

dr .Mądrzycki                     

wtorek 9.45-11.15 tyg.parzyste dr 

M.Strozek-Kucharska

 środa 15.30-17.00                   dr 

M.Śladkowski              

wtorek 11.30-13.00 tyg.parzyste 

mgr K.Prażmowska-

Marcinkowksa                  

5 AO

poniedziałek 9.45-11.15 dr hab. 

W.Klyta prof. UŚ s. 3.19

poniedziałek 11.30-13.00              

dr M.Grudecki   s. 3.45  czwartek 15.30-17.00                     

dr M.Barański  s.2.23                    

czwartek 11.30-13.00 

tyg.nieparzyste dr hab. I.Lipowicz 

s.3.47

wtorek 9.45-11.15                       

mgr Ilia Klinytskyi s. 3.48

wtorek 11.30-13.00 

tyg.nieparzyste dmgr 

K.Prażmowska-Marcinkowska    

s.3.51

6 AO

środa 13.45-15.15 dr B.Kucia 

s.3.48

środa 15.30-17.00                     dr 

M.Grudecki s. 2.25

poniedziałek 11.30-13.00  dr 

I.Gredka-Ligarska aula 3

czwartek 15.30-17.00  tyg. 

nieparzyste dr hab. I.Lipowicz 

s.3.47

wtorek  11.30-13.00 mgr Ilia 

Klinytskyi s.3.48

środa 17.15-18.45  tyg. 

nieparzyste mgr K.Mazlik s.3.52

* grupa 4 nie została uruchomiona

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

W czwartki w godz.  8.00-9.30  i 9.45-11.15  odbywają się pasma językowe dla studentów II roku 


