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

egzaminu

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska
Etyka w administracji 24 lutego 2021 17:00

test 1- i wielokrotnego wyboru, 

pytania otwarte, 13 pytań, 15 minut 

na platformie Forms

dr Andrzej Drogoń Historia administracji 27 marca 2021 10:00

egzamin ustny na MS Teams; 

dodatkowy termin dla studentów 

mających zgodę Dziekana, którą są 

zobowiązani przed egzaminem 

przesłać na zespół MS Teams

dr Anna Hołda- 

Wydrzyńska
Postawy organizacji i zarządzania 23 lutego 2021 10:00

egzamin pisemny - 10 pytań, 20 minut 

(test wyboru oraz uzupełnienia), 

zespół wykładowy MS Teams

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska
Etyka służb mundurowych 22 lutego 2021 18:45

test 1- i wielokrotnego wyboru, 

pytania otwarte, 13 pytań, 15 minut 

na platformie Forms

dr Maciej Bożek Psychologia zagrożeń 26 lutego 2021 10:00
MS Teams test; w terminie i czasie 

określonym przez egzaminatora

dr Anna Gronkiewicz
Organizacja systemu ratownictwa              

     i zarządzania kryzysowego 

dr hab. Olga Sitarz Patologie społeczne

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska
Policja w państwie prawa 25 lutego 2021 17:30

egzamin ustny (3 pytania) w ramach 

indywidualnych wideorozmów (MS 

TEAMS). Kolejność odpowiedzi wg. 

porządku alfabetycznego (nazwiska)

dr Michał Kalitowski
Podstawy socjologii i badań 

socjologicznych
2 marca 2021 10.00

egzamin ustny na platformie MS 

Teams

dr hab. Anna Chorążewska Prawo konstytucyjne 26 marca 2021 14:00

dodatkowy termin dla studentów 

mający zgodę Dziekana na 

przedłużenie sesji; test wielokrotnego 

wyboru, zespół wykładowy MS Teams 

z wykorzystaniem platformy Testportal 

dr hab. Olga Sitarz
Podstawy prawa karnego i prawa 

wykroczeń
2 marca 2021 13:00

Egzamin w formie testu - 10 pytań, 

czas rozwiązania - 10 minut, MS Teams

dr Agnieszka Huras-

Darkowska

Podstawy prawa pracy i prawa 

urzędniczego
3 marca 2021 8:00

Egzamin pisemny, 20 minut, MS 

Teams,

dr hab. Joanna 

Nowakowska-Małusecka
Prawo międzynarodowe publiczne 29 marca 2021 18:30

dodatkowy, II termin egzaminu dla 

osób które nie zdawały w 

wyznaczonym drugim terminie, MS 

Teams

dr hab. Marek Zdebel Finanse publiczne i prawo finansowe 8 marca 2021 10:00
Egzamin pisemny, pytania otwarte, 

MS Teams

prof.dr hab. Grzegorz 

Łaszczyca
Postępowanie administracyjne 2 marca 2021 18:40

w terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr hab. Anna Wierzbica Prawo samorządu terytorialnego 1 marca 2021 8:00 test jednokrotnego wyboru, 30 min

prof. dr hab. Radosław 

Koper
Środki przymusu w prawie karnym 

dr Sylwia Ławrentjew

Ekspertologia sądowa- 

przeprowadzanie dowodu z opinii 

biegłych

dr hab. Katarzyna 

Pokryszka
Publiczne prawo gospodarcze 23 lutego 2021 11:00

egzamin ustny, zespół wykładowy MS 

Teams

prof. dr hab. Bogdan 

Dembiński
Filozofia

dr hab. Michał Bożek
Historia doktryn politycznych i 

prawnych
3 marca 2021 10:00

Egzamin ustny na platformie MS 

Teams

dr Dominika Bek
Karnoprawna ochrona instytucji 

państwowych i samorządowych
22 lutego 2021 15:00 Forma taka, jak w I terminie.

prof. dr hab. Barbara 

Mikołajczyk

Międzynarodowa ochrona praw 

człowieka
1 marca 2021 17:00 Forma taka jak w 1 terminie

dr hab. Joanna Jagoda Prawo miejscowe 2 marca 2021 17:00
egzamin pisemny na platformie MS 

Teams

Administracja  stacjonarna  II stopnia

rok I

Esej w czasie trwania sesji egzaminacyjnej - do 15 marca 2021

Egzaminacyjna, zimowa sesja poprawkowa rok akad. 2020/21  - kierunek: Administracja

Administracja  stacjonarna  I stopnia

rok II

rok III

rok I

Egzamin zdany przez studentów w pierwszym terminie

Egzamin zdany przez studentów w pierwszym terminie

Kontakt w trakcie dyżuru przez MS Teams we wtorki w godz. 13:00-13:45

Kontakt w trakcie dyżuru przez MS Teams w środy w godz. 13:00-13:45 oraz w 

każdą trzecią środę miesiąca w godz. 19:00-19:45



prof. dr hab. Łukasz 

Pisarczyk

Stosunki pracy i zarządzanie zasobami 

ludzkimi w administracji
8 marca 2021 14:00

egzamin  na MS Teams; w terminie i 

czasie określonym przez egzaminatora

prof. dr hab. Anna Łabno System polityczny państwa 11 marca 2021 17:00

egzamin na MS Teams, test 

wielokrotnego wyboru, po 12 pytań, 12 

minut.

dr hab. Dorota Łobos-

Kotowska
Fundusze i projekty UE 3 marca 2021 16:00

Egzamin ustny na platformie MS 

Teams

dr Anna Gronkiewicz Kontrola w administracji

prof. dr hab.  Helena 

Szewczyk

Polityka społeczna i ubezpieczenia 

społeczne
23 lutego 2021 17:00

egzamin na MS Teams, test  

jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru, po 20 pytań, 20 minut.

prof. dr hab. Andrzej 

Matan

Postępowanie sądowo-

administracyjne
4 marca 2021 18:00

egzamin pisemny na platformie MS 

Teams

prof. dr hab. Anna Łabno
Prawne i ustrojowe uwarunkowania 

polityki regionalnej
11 marca 2021 17:00

egzamin na MS Teams, test 

wielokrotnego wyboru, po 12 pytań, 12 

minut.

dr Ewa Zielińska Prawo handlowe 26 lutego 2021 17:00
test wielokrotnego wyboru na MS 

Teams, 20 min

dr hab. Olga Sitarz Kryminologia

dr hab. Aleksandra 

Wentkowska
Etyka w administracji 22 lutego 2021 19:15

test 1- i wielokrotnego wyboru, 

pytania otwarte, 13 pytań, 15 minut 

na platformie Forms

dr Andrzej Drogoń Historia adminsitarcji 27 marca 2021 10:00

egzamin ustny na MS Teams; 

dodatkowy termin dla studentów 

mających zgodę Dziekana, którą są 

zobowiązani przed egzaminem 

przesłać na zespół MS Teams

dr Anna Hołda- 

Wydrzyńska
Postawy organizacji i zarządzania 23 lutego 2021 18:00

egzamin pisemny - 10 pytań, 20 minut 

(test wyboru oraz uzupełnienia), 

zespół wykładowy MS Teams

dr Michał Kalitowski
Podstawy socjologii i badań 

socjologicznych
2 marca 2021 17.00

egzamin ustny na platformie MS 

Teams

dr hab. Anna Chorążewska Prawo konstytucyjne 26 marca 2021 17:00

dodatkowy termin dla studentów 

mający zgodę Dziekana na 

przedłużenie sesji; test wielokrotnego 

wyboru, zespół wykładowy MS Teams 

z wykorzystaniem platformy Testportal 

dr Piotr Zawiejski
Podstawy prawa karnego i prawa 

wykroczeń
9 marca 2021 18:00

test jednokrotnego wyboru na 

platformie MS Teams. 

dr Michał Barański
Podstawy prawa pracy i prawa 

urzędniczego
25 lutego 2021 17:15

egzamin ustny (3 pytania) w ramach 

indywidualnych wideorozmów (MS 

TEAMS). Kolejność odpowiedzi wg. 

porządku alfabetycznego (nazwiska)

dr Magdalena Półtorak Prawo międzynarodowe publiczne 22 lutego 2021 18:00

egzamin pisemny (testowy) na 

platformie MS Teams, zasady - jak w 

przypadku pierwszego terminu 

dr hab. Marek Zdebel Finanse publiczne i prawo finansowe 1 marca 2021 18:00
Egzamin pisemny, pytania otwarte, 

MS Teams

prof.dr hab. Grzegorz 

Łaszczyca
Postępowanie administracyjne 2 marca 2021 18:40

w terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr hab. Mariusz Jagielski Ochrona danych osobowych 8 marca 2021 17:30 egzamin ustny, MS Teams

dr Renata Cybulska Prawo samorządu terytorialnego 22 lutego 2021 17:00
test wielokrotnego wyboru,  20 minut 

na platformie MS Teams

dr Anna Lichosik Publiczne prawo gospodarcze 20 lutego 2021 12:00
Test jednokrotnego wyboru na 

platformie MS Teams. 

prof. dr hab. Bogdan 

Dembiński
Filozofia

dr hab. Michał Bożek System polityczny państwa

dr Artur Biłgorajski
Historia doktryn politycznych i 

prawnych

prof. dr hab. Jadwiga 

Glumińska-Pawlic
Prawo podatkowe 25 lutego 2021 18:00

forma egzaminu taka sama jak w I 

terminie

dr hab. Mirosław 

Pawełczyk

Prawnoadministracyjna ochrona 

konkurencji
1 marca 2021 16:00

forma egzaminu taka sama jak w I 

terminie

rok II

rok III

Administracja  niestacjonarna  II stopnia

rok II

rok I
Kontakt mailowy studentów z prowadzącym do końca sesji egzaminacyjnej - do 

15 marca 2021

Esej w czasie trwania sesji egzaminacyjnej - do 15 marca 2021

Egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie dyżuru do końca sesji 

poprawkowej - do 15 marca 2021

rok I

rok II

Administracja niestacjonarna  I stopnia

rok I

Kontakt w trakcie dyżuru przez MS Teams we wtorki w godz. 13:00-13:45

Kontakt w trakcie dyżuru przez MS Teams w środy w godz. 13:00-13:45 oraz w 

każdą trzecią środę miesiąca w godz. 19:00-19:45



dr Anna Gronkiewicz Kontrola w administracji

prof. dr hab.  Helena 

Szewczyk

Polityka społeczna i ubezpieczenia 

społeczne
23 lutego 2021 17:00

egzamin na MS Teams, test  

jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru, po 20 pytań, 20 minut.

prof. dr hab. Grzegorz 

Łaszczyca

Postępowanie sądowo-

administracyjne
9 marca 2021 18:30

w terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr hab. Joanna Jagoda Prawo miejscowe 2 marca 2021 17:00

egzamin pisemny na platformie MS 

Teams; w terminie i czasie określonym 

przez egzaminatora

prof. dr hab.  Helena 

Szewczyk

Stosunki pracy i zarządzanie zasobami 

ludzkimi w administracji
25 lutego 2021 17:00

egzamin na MS Teams, test  

jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru, po 20 pytań, 20 minut.

rok II

Kontakt w trakcie dyżuru przez MS Teams we wtorki w godz. 13:00-13:45


