
Rok studiów Prowadzący Nazwa modułu Termin Godzina Forma , czas trwania i warunki egzaminu

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ Historia doktryn prawnych 23 czerwca 2021

10:00 -15:00    

10:00 A-Ł

12:00 M- Ż

Egzamin pisemny przeprowadzony poprzez 

platformę MS Teams. Pytania otwarte. Podział na 

grupy zostanie uzgodniony w późniejszym terminie

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk Historia prawa 28,29,30 czerwca 2021 od 9:00 egzamin ustny na platformie MS Teams

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ
Prawo cywilne - część ogólna

I termin: 14,15,16 

czerwca 2021
9:00-15:00

Egzamin ustny organizowany na platformie MS 

Teams (chyba że będzie możliwe przeprowdzenie 

egzaminu na WPiA z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa). Student jest zobowiązany do 

udzielenia odpowiedzi na oba pytania, z dwóch 

zadanych pytań.

prof. dr hab. Anna Łabno Prawo konstytucyjne - cz. II      GRUPA 1 18 czerwca 2021 16:30 test na MT

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ Prawo konstytucyjne - cz. II      GRUPA 2 19 czerwca 2021

między 10:00 

do 15:00 

(będzie 

dokonany 

podział na 

grupy)

Egzamin pisemny przeprowadzony poprzez 

platformę MS Teams. Dwa pytania otwarte. 

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Ustrój organów ochrony prawnej 21 czerwca 2021 16:00

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Wstęp do prawoznawstwa - cz. II 25, 26 czerwca 2021 od godz. 11:00
Egzamin ustny poprzez platformę MS Teams, 

studenci przystępuję według listy

prof. dr hab. Czesław Martysz Prawo administracyjne 22 czerwca 2021 17:00 Forma testowa, na platformie MS Teams

prof. dr hab. Jacek Górecki Prawo cywilne - rzeczowe 11,12,13 czerwca 2021 od 09:00

egzamin ustny na platformie MS Teams (2 pytania, 

harmonogram dostępny na MS Teams oraz 

poprzez USOS)

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ Prawo karne - cz. II 30 czerwca 2021 18:00 test na MT, 20 minut, 5 pytań

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk Prawo międzynarodowe publiczne

17 czerwca 2021 

dodatkowy termin 25.06.  

2021

10:00

egzamin pisemny mieszany na TM, 45 min 21 

pytań (7 otwartych, 7 kazusowych, 7 

wielokrotnego wyboru ) 

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ Niemieckie prawo konstytucyjne

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Prawo a wartości

dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ Policja w państwie prawa 21 czerwca 2021 16:00 forma ustna, MS Teams

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Postępowanie karne - cz. II 14 czerwca 2021 16:00

prof. dr hab. Andrzej Matan Postepowanie sądowo-administracyjne 18 czerwca 2021 11:00 Egzamin pisemny -Ms Temas- 5 pytań otwartych

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW Prawo pracy - cz. II 22 czerwca 2021 13:00 Test jednokrotnego wyboru, MS Teams.

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Prawo samorządu terytorialnego 28 czerwca 2021 11:00 Test wielokrotnego wyboru, MS Teams.

prof. dr hab. Rafał Blicharz Publiczne prawo gospodarcze
I. termin 15 czerwca 

2021

Do godziny 

24:00
Pisemne opracowanie wybranego tematu.

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Argumentacja prawnicza

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ
Dzieje polskiego procesu cywilnego na tle 

porównawczym

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ Fundusze i projekty UE

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ Kryminalistyka 16-18 czerwca 2021 9:00

Egzamin ustny organizowany na platformie MS 

Teams (chyba że będzie możliwe przeprowdzenie 

egzaminu na WPiA z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa). Student jest zobowiązany do 

udzielenia odpowiedzi na oba pytania, z dwóch 

zadanych pytań.

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk Ochrona własności intelektualnej 21 czerwca 2021 9:00 egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru

dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ Postępowanie cywilne - cz. II

termin 0 - 25 maja 2021;

 termin I - 30 czerwca 

2021

termin 0 - 

13:00; 

termin I - 17:00

egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ Prawo handlowe - cz. II 14 czerwca 2021 12:00 test wielokrotnego wyboru

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic Prawo podatkowe 25 czerwca 2021 10:00
egzamin pisemny, dwa pytania otwarte, jeden 

kazus

 Sesja egzaminacyjna LETNIA rok akad. 2020/21  - kierunek: Prawo

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

P r a w o    s t a c j o n a r n e

rok I

rok III

rok II

rok IV

Praca pisemna (opinia prawna) w terminie sesji

zaliczenie według ustaleń - forma ustna/praca pisemna do dyskusji

Przygotowanie glosy do orzeczenia TK (w terminie sesji)

zaliczenie na ostatnich zajęciach

zaliczenie w formie ustnej do końca zajęć



prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca Administracyjne prawo drogowe

prof. dr hab. Jacek Górecki Międzynarodowe prawo spadkowe 11 maja 2021 8:30
test jednokrotnego wyboru, 20 pytań, 15 minut, 

MS Teams

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
Prawo karne wobec współczesnych 

problemów etycznych
24 czerwca 2021 18:00 test MT, 10 minut, 10 pytań

prof. dr hab. Wojciech Kowalski
Kradzież, rabunek i przemyt dzieł sztuki. 

Prawne środki ochrony i restytucji

dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ
Ochrona prawna Rzecznika Praw 

Obywatelskich
21 czerwca 2021 15:30 forma ustna, MS Teams

dr Mateusz Żaba Prawo spółdzielcze

dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. 

UŚ

Prawo własności intelektualnej w modzie i 

designie

prof. dr hab. Wojciech Kowalski Prawo własności przemysłowej

dr Michał Barański
Przetwarzanie danych osobowych w 

zatrudnieniu
24 czerwca 2021 17:00

Termin końcowy przesyłania prac zaliczeniowych - 

glos do wybranego orzeczenia podejmującego 

problematykę przetwarzania danych osobowych w 

zatrudnieniu (na adres: 

michal.baranski@us.edu.pl)

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW Różne formy zatrudnienia

dr Katarzyna Czerwińska-Koral Sądowy obrót nieruchomościami

dr Ewa Zielińska
Zasady odpowiedzialności w spółkach 

handlowych
14 czerwca 2021

Rok studiów Prowadzący Nazwa modułu Termin Godzina Forma , czas trwania i warunki egzaminu

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Etyka zawodów prawniczych 18 czerwca 2021
Egzamin ustny na platformie MS TEams studenci 

przystępują według listy 

dr Artur Biłgorajski Historia doktryn prawnych 23 czerwca 2021 18:00

egzamin pisemny testowy (test wielokrotnego 

wyboru) na platformie TEAMS, czas trwania: 30 

minut

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ Historia prawa 30 czerwca 2021 18:00 test, MS Teams/Moodle

dr hab. Jacek Zrałek Prawo cywilne - część ogólna
termin 0 - 13.06.2021; 

termin 1 - 26-27.06.2021

termin 0 - godz. 

11.00, czas 

trwania 1,5 h; 

termin 1 od 

godz. 10.00

termin 0 - pisemny, opisowe pytanie problemowe 

na platformie MS Teams; termin 1 - egzamin ustny 

na platformie MS Teams, 2 pytania z listy 

zagadnień egzaminacyjncych

dr Grzegorz Nancka Prawo rzymskie

termin 0 - 30.05.2021 r.; 

termin 1: 19-20.06.2021 

r.

termin 0: od 

godz. 10:00 

termin 1: od 

godz. 9:30

egzamin ustny na platformie MS Teams

dr Katarzyna Sychta Ustrój organów ochrony prawnej 25 czerwca 2021 18:00 forma pisemna, test, 35 minut, platforma Moodle

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Etyka zawodów prawniczych 21 czerwca 2021
Egzamin ustny na platformie MS Teams, studenci 

przystępują do egzaminu według listy

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ Historia doktryn prawnych 24 czerwca 2021
16:30  gr I  

18:00 gr II

Egzamin pisemny przeprowadzony poprzez 

platformę MS Teams. Pytania otwarte. Podział na 

grupy zostanie uzgodniony w późniejszym terminie

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk Historia prawa 25-26.06.2021 od 9:00 egzamin ustny na platformie MS Teams

dr hab. Jacek Zrałek Prawo cywilne - część ogólna

termin 0 - 5 czerwca; 

termin 1 - 19-20 czerwca 

2021

termin 0 godz. 

11.00, czas 

trwania 1,5 h; 

termin 1 od 

godz. 10.00

termin 0 - pisemny, opisowe pytanie problemowe 

na platformie MS Teams; termin 1 - egzamin ustny 

na platformie MS Teams, 2 pytania z listy 

zagadnień egzaminacyjncych

dr Grzegorz Nancka Prawo rzymskie

termin 0: 29.05.2021 r.;  

termin 1: 17-18.06.2021 

r.

termin 0: od 

godz. 9:00; 

termin 1: 17:06 - 

od godz. 15:00, 

18.06 - od godz. 

9:00

egzamin ustny na platformie MS Teams

prof. dr hab. Radosław Koper Ustrój organów ochrony prawnej

13 czerwca 2021 r. 

(ustny); 14-15 czerwca 

2021 r. (pisemny)

Ustny: godz. 

9.00, pisemny: 

godz. 19.00

Egzamin ustny: 2 pytania, MS Teams; egzamin 

pisemny: 2 pytania, czas - 30 minut.

prof. dr hab. Andrzej Matan Prawo administracyjne - cz. II 18 czerwca 2021 18:00 Egzamin pisemny - MS Teams - 5 pytań otwartych

rok IV

rok II  

(grupa I

sob-niedz)

Termin końcowy nadsyłania zadań na MS Teams.

zaliczenie według ustaleń - do końca zajęć

zaliczenie według ustaleń - do końca zajęć

praca pisemna do tygodnia od ostatnich zajęć

praca pisemna do tygodnia od ostatnich zajęć

rok V

WYKŁADY INTERAKTYWNE

P r a w o    n i e s t a c j o n a r n e

rok I    

(grupa I 

sob-niedz)

rok I    

(grupa II 

piątkowa)

zaliczenie według ustaleń (praca pisemna) - do końca zajęć

zaliczenie według ustaleń - do końca zajęć



dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz, 

prof. UŚ
Prawo cywilne - zobowiązania - cz. II

26 czerwca 2021

10 lipca 2021

11 lipca 2021

10:00
Egzamin ustny - MS Teams - w grupach 3 

osobowych

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ Prawo karne - cz. II 30 czerwca 2021 18:00 test na MT, 20 minut, 5 pytań

prof. dr hab. Anna Łabno Prawo konstytucyjne - cz. II 28 czerwca 2021 18:00

test na MT

gr I nazwiska od A do M. Wojciech kod: v0nupvc

gr II nazwiska od M. Karol do Z.  kod: rp890g0

dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, 

prof. UŚ
Prawo międzynarodowe publiczne 21 czerwca 2021 17:00

egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i testem 

wielokrotnego wyboru; 30 min., MS Teams

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ Prawo administracyjne - cz. II
11 czerwca 2021 "0"       

14 czerwca 2021 I term
18-19.00

test na MT, 20 pytań zamknietch jednokrotny 

wybór

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs Prawo cywilne - zobowiązania - cz. II 25  czerwca 2021 10:00
Forma egzaminu zostanie ogłoszona w ramach 

zespołu na MS Teams.

dr Piotr Zawiejski Prawo karne - cz. II 30 czerwca 2021 18:00 test na MT, 20 minut, 5 pytań

dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ Prawo konstytucyjne - cz. II 18 czerwiec 2021 10:00

Test wielokrotnego wyboru na Testportalu 

udostępniony w zespole wykładowym na MS 

Teams

dr Ilona Topa Prawo międzynarodowe publiczne 21 czerwca 2021 16:00

egzamin pisemny - 21 pytań (pytania otwarte i test 

wielokrotnego wyboru), czas trwania - 30 min, na 

MS Teams 

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Postępowanie karne - cz. II 14 czerwca 2021 16:00

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe 15 czerwca 2021 16:30 Egzamin ustny, MS Teams

dr Ewa Zielińska Prawo handlowe 19 czerwca 2021
godz. 9:00- 

13:00

Test wielokrotnego wyboru na Testportalu 

udostępniony w zespole wykładowym na MS 

Teams

dr Błażej Mądrzycki Prawo pracy 26 czerwca 2021 09:00 Egzamin ustny na MS Teams

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ Publiczne prawo gospodarcze

termin "0": 5 czerwca 

2021

termin "1": 28 czerwca 

2021

termin "0": 

16:30 

termin "1": 

17:30

test jednokrotnego wyboru, 30 minut, platforma 

Moodle

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Prawo a wartości

prof. dr hab. Radosław Koper Postępowanie karne - cz. II

12 czerwca 2021 r. 

(ustny); 16 czerwca 2021 

r. (pisemny)

Egzamin ustny: 

godz. 9:00, 

pisemny: godz. 

19:00

Egzamin ustny: 3 pytania, MS Teams; egzamin 

pisemny: 3 pytania, czas - 45 minut.

prof. dr hab. Jacek Górecki Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe 15 czerwca 2021 od 9:00

Egzamin ustny na platformie MS Teams (2 pytania, 

harmonogram dostępny na MS Teams i poprzez 

USOS)

dr Wojciech Wyrzykowski Prawo handlowe 29 czerwca 2021 od 18:00

Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru (o 

18.00 studenci od litery A do M, 18.40 - reszta 

roku).

dr Michał Barański Prawo pracy 21-22 czerwca 2021 17:15

egzamin ustny poprzez MS TEAMS (indywidualne 

wideorozmowy) - kolejność alfabetyczna wg 

nazwisk (21 czerwca od A... do K...; 22 czerwca od 

M... do Ż...).

dr Anna Hołda-Wydrzyńska (zatępstwo dr A. 

Lichosik)
Publiczne prawo gospodarcze 24 czerwca 2021 18:00

pisemny, test jednokrotnego wyboru, MsTeams 

(termin ustanony na prośbę Studentów)

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Prawo a wartości

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ Europejskie postępowanie sądowe GRUPA 1

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska Europejskie postępowanie sądowe GRUPA 2

termin "0" 30 maja 2021 

termin "1" 26 czerwca 

2021

17:00
Egzamin pisemny, test jednokrotnego wyboru, MS 

Teams oraz Ms Forms lub Moodle

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk Ochrona własności intelektualnej 19 czerwca 2021 10:00 Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska Postępowanie cywilne - cz. II

termin "0" 29 maja 2021 

termin "1" 27 czerwca 

2021

termin "0" 

11:00 

termin "1" 

16:00 
Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru, MS 

Teams oraz Ms Forms lub Moodle

dr Ewa Radecka Prawo ochrony środowiska 14 czerwca 2021 18:15
Egzamin pisemny, test wielokrotnego i 

jednokrotnego wyboru, MS Teams

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Teoria i filozofia prawa 30 czerwca 2021
Egzamin ustny, MS Teams, studenci przystępują do 

egzaminu zgodnie z przygotowaną listą 

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ
Dzieje polskiego procesu cywilnego w ujęciu 

cywilnym

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ Nadzór epidemiologiczny

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
Prawo karne wobec współczesnych 

problemów etycznych
24 czerwca 2021 18:00 test MT, 10 minut, 10 pytań

rok IV 

(grupa I

sob-niedz)

rok III  

(grupa II

piątkowa)

rok II  

(grupa I

sob-niedz)

rok II (grupa 

II 

piątkowa)

Przygotowanie glosy do orzeczenia TK (w terminie sesji)

Przygotowanie glosy do orzeczenia TK (w terminie sesji)

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

zaliczenie w formie ustnej do końca zajęć

zaliczenie według ustaleń - do końca zajęć

rok III  

(grupa I

sob-niedz)

WYKŁAD MONOGRAFICZNY

WYKŁAD MONOGRAFICZNY



dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ Europejskie postępowanie sądowe GRUPA 1

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska Europejskie postępowanie sądowe GRUPA 2

termin "0" 30 maja 2021 

termin "1" 26 czerwca 

2021

17:00
Egzamin pisemny, test jednokrotnego wyboru, MS 

Teams oraz Ms Forms lub Moodle

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk Ochrona własności intelektualnej 18 czerwca 2021 09:00 egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru

dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska Postępowanie cywilne - cz. II

termin "0" 29 maja 2021 

termin "1" 27 czerwca 

2021

termin "0" 

11:00 

termin "1" 

16:00 
Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru, MS 

Teams oraz Ms Forms lub Moodle

dr Ewa Radecka Prawo ochrony środowiska 14 czerwca 2021 17:00
Egzamin pisemny, test wielokrtonego i 

jednokrotnego wyboru, MS Teams

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ Teoria i filozofia prawa 30 czerwca 2021
Egzamin ustny, MS Teams, studenci przystępują do 

egzaminu zgodnie z przygotowaną listą 

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ
Dzieje polskiego procesu cywilnego w ujęciu 

cywilnym

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ Nadzór epidemiologiczny

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
Prawo karne wobec współczesnych 

problemów etycznych
24 czerwca 2021 18:00 test MT, 10 minut, 10 pytań

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca Administracyjne prawo drogowe

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Criminal Compliance. Odpowiedzialność 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs Międzynarodowe prawo handlowe

prof. dr hab. Andrzej Matan
Stosowanie prawa administracyjnego w 

praktyce orzeczniczej

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

rok V 

rok IV  

(grupa II

piątkowa )

zaliczenie według ustaleń - do końca zajęć

zaliczenie według ustaleń (praca pisemna) - do końca zajęć

zaliczenie w formie ustnej do końca zajęć


