
Rok studiów Prowadzący Nazwa modułu Termin Godzina Forma  i warunki egzaminu

dr Mateusz Zeifert

Encyklopedia prawa

5 lutego 2021 od 13:45

test na platformie Teams: jednokrotnego 

wyboru + pytania otwarte; w terminie i 

czasie określonym przez egzaminatora

dr Marek Leśniak Logika praktyczna 11 lutego od 8.00 egzamin ustny na platformie Teams

dr Mirosław 

Czerwiński

Mikroekonomia

1 lutego 2021          

2 lutego 2021          

3 lutego 2021

                                       

od 10.00

dr Jacek Kowalski

Podstawy 

przedsiębiorczości zaliczenie na ostatnich zajęciach

dr Radosław Jeż
Podstawy zarządzania

egzamin został przeprowadzony

dr Tomasz Heryszek

Podstawy marketingu

10 lutego 2021 od 11.00

test na platformie MS Teams; w terminie i 

czasie określonym przez egzaminatora

dr Krzysztof 

Nowakowski

Finanse 

przedsiębiorstwa
1 luty 2021 12.00

test wielokrotnego wyboru/ MS Teams; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Wojciech 

Wyrzykowski

Funkcjonowanie 

podmiotów 

instytucjonalnych

5 lutego 2021

10.00 - Studenci od 

"A" do "M"          

10.40 - pozostałe 

osoby

Egzamin pisemny - test wielokrotnego 

wyboru/ Zespół wykładowy MS TEAMS; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Magdalena 

Póltorak

Instytucje europejskie 

i agendy UE

10 lutego 2021 10.00

Egzamin pisemy testowy, 11 pytań (5 

otwartych, 6 zamkniętych - jednokrotny 

wybór), 20 minut, MS Teams

dr Radosław Jeż Podstawy logistyki egzamin został przeprowadzony

dr Sławomir 

Owczarczuk

Podstawy prawa 

podatkowego

4 lutego 2021 12.00

Egzamin pisemny: 3 kazusy do 

rozwiązania. Zespół wykładowy MS 

Teams + poczta elektroniczna; w terminie 

i czasie określonym przez egzaminatora

dr hab. Grzegorz Żmij

Prawo umów w 

obrocie handlowym

1 lutego 2021

8 lutego 2021 od 9.00 do 13.00

dr Anna Lichosik

Podstawy 

inwestowania na 

giełdzie 2 luty 2021 9.00

Egzamin pisemny - test jednokrotnego 

wyboru. Zespół wykładowy MS TEAMS

prof. dr hab. 

Bernadetta Fuchs

Prawo pośrednictwa 

ubezpieczeniowego
12 lutego 15.00

Egzamin pisemny MT; w terminie i czasie 

określonym przez egzaminatora

dr Ewa Śladkowska

Administracyjna 

kontrola 

przedsiębiorcy
2 lutego 2021 16.00

test jednokrotnego wyboru MT ( 20 

pytań, 15 min)    kod zespołu:  aa3yxs7; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Wojciech 

Wyrzykowski

Likwidacja i upadłość 

przedsiębiorcy

1 lutego 2021

9.00 - Studenci od 

"A" do"M".       9.40 

- Pozostałe osoby

Egzamin pisemny - test wielokrotnego 

wyboru. Zespół wykładowy MS TEAMS; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Tomasz Heryszek
Ocena efektywności 

inwestycji

3 lutego 2021 od 14.00

Egzamin pisemny, rozwiązywanie zadań 

na MS Teams; w terminie i czasie 

określonym przez egzaminatora

dr hab. Marlena 

Jankowska-Augustyn

Ochrona własności 

intelektualnej
25 stycznia 2021  12:30:00

test jednokrotnego wyboru MT ( 10 

pytań, 15 min)

dr Artur Biłgorajski
Zachowania 

konsumentów

egzamin został przeprowadzony; 

pozostali studenci proszeni są o 

indywidualny kontakt z prowadzącym

 Zimowa sesja egzaminacyjna rok akad. 2020/21  - kierunek przedsiębiorczość

przedsiębiorczość  stacjonarna  I stopnia

rok I

rok II

rok III



dr Sławomir 

Owczarczuk

Zasady 

opodatkowania 

działalności 

gospodarczej
4 lutego 2021 14.00

Egzamin pisemny: 3 kazusy do 

rozwiązania. Zespół wykładowy MS 

Teams + poczta elektroniczna; w terminie 

i czasie określonym przez egzaminatora

prof. dr hab. 

Radosław Koper

Postępowanie w 

sprawach o 

przestępstwa 

gospodarcze

26 stycznia 2021 r. - 

egzamin "zerowy" 14.00 Egzamin ustny (dwa pytania) - MS Teams

dr Tomasz Heryszek

Rynki 

międzynarodowe- 

praktyka w handlu 

zagranicznym 10 lutego 2021 18.00 Egzamin ustny na MS Teams

dr Krystyna Barczyk Rachunkowość
5 lutego 2021 10.00

w terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Tomasz Heryszek
Biznesplan rozwoju 

firmy

11 lutego 2021 od 14.00 do 20.00

Prezentacja i obrona przygotowanych 

przez studentów biznesplanów na 

platformie MS Teams

dr hab. Michał Kania Inwestycje publiczne
1 lutego 2021 r. 9.00

w terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Weronika 

Szafrańska

Prawo administracyjne                    

i postępowanie 

administracyjne
3 lutego 2021 r. 15.30

test jednokrotnego wyboru MT ( 20 

pytań, 15 min)   kod zespołu: clnm0b0

dr hab Rafał Blicharz

Przedmiot w j.obcym:  

European Business 

Law. Business in 

Practice 31 stycznia 2021 Do końca dnia.

Wypracowanie na wybrany temat, 

poruszany w trakcie zajęć. Prace 

przesyłane pocztą elektorniczną.

dr Michal Czuba
Zarządzanie 

przedsiębiorstwem

4 luty 2021 od 9.00 do 9.45

Test jednokrotnego wyboru składający się 

z 15 pytań zrealizowany za pomocą 

google forms po wcześniejszym wysłanu 

lnka studentom przez  usomail; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Radosław Jeż
Zarządzanie zasobami 

ludzkimi egzamin został przeprowadzony

dr hab. Andrzej 

Torbus
Postępowanie cywilne

3 lutego 2021 10.00

tesy wyboru; w terminie i czasie 

określonym przez egzaminatora

dr hab. Jarosław 

Zagrodnik
Prawo karne skarbowe

9 lutego 2021 10.00

dr Piotr Zawiejski
Prawo karne w 

biznesie

4 lutego 2021 10.00

egzamin pisemny, test jednokrotnego 

wyboru; w terminie i czasie określonym 

przez egzaminatora

dr hab. Marek Zdebel
Prawo umów 

bankowych 2 lutego 2021 10.00 egzamin pisemny MT

dr Anna Hołda-

Wydrzyńska

Reglamentacja 

działalności 

gospodarczej

1 lutego 2021 12:00

Egzamin pisemny - test jednokrotnego 

wyboru oraz uzupełnienia, 10 pytań, 20 

minut, egzamin w kilku turach (podział 

alfabetyczny). Zespół wykładowy MS 

Teams

dr Radosław Jeż
Zarządzanie 

łańcuchami dostaw egzamin został przeprowadzony

dr hab. Justyna 

Matysiewicz

Zarządzanie 

marketingowe 29 stycznia 2021 11:00

dr Ewa Śladkowska

Administracyjna 

kontrola 

przedsiębiorcy 14 lutego 2021 9.00

test jednokrotnego wyboru MT ( 20 

pytań, 15 min)   kod zespołu: dwpwao6

przedsiębiorczość  niestacjonarna  I stopnia

rok III

przedsiębiorczość  stacjonarna  II stopnia

rok I

rok II

rok III



dr Wojciech 

Wyrzykowski

Likwidacja i upadłość 

przedsiębiorcy

6 lutego 2021 10.00

Egzamin pisemny - test wielokrotnego 

wyboru. Zespół wykładowy MS Teams; w 

terminie i czasie określonym przez 

egzaminatora

dr Tomasz Heryszek
Ocea efektywności 

inwestycji 7 lutego 2021 9.00

Egzamin ustny, w ramach egzaminu 

rozwiązanie zadania na MS Teams

dr Artur Biłgorajski
Zachowania 

konsumentów

egzamin został przeprowadzony; 

pozostali studenci proszeni są o 

indywidualny kontakt z prowadzącym

dr Marcin Cichoński

Postępowanie w 

sprawach o 

przestępstwa 

gospodarcze 13 lutego 2021

od 10.00, wdg. listy 

co 15 minut

egzamin ustny, zespół wykładowy MS 

Teams, 

rok III


