
HARMONOGRAM SESJI  ZIMOWEJ 2019/2020                                           
III ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA                               

KIERUNEK: ADMINISTRACJA 
 

SESJA PODSTAWOWA: 
 
 

Ogólne prawo podatkowe wersja problem- 

based learning – gr.1 –    dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska  

05.02.2020 r.     godz. 12:00  sala 222 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z dodatkowym terminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Ogólne prawo podatkowe wersja problem- 

based learning – gr. 2 –    dr Ewa Kowalewska 

07.02.2020 r.     godz. 09:00  sala 215 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z dodatkowym terminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Europejskie prawo administracyjne –  dr Agata Pyrzyńska 

11.02. 2020 r.  godz. 10:00    sala 215 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z dodatkowym terminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Postępowanie administracyjne wersja problem- 

based learning – gr. 1 –    dr Łukasz Dubiński 

13.02.2020 r.     godz. 10:00  sala 201 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z dodatkowym terminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Postępowanie administracyjne wersja problem- 

based learning – gr. 2–    dr Przemysław Zdyb 

03.02.2020 r.     godz. 11:00  sala 120 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z dodatkowym terminem, powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 



HARMONOGRAM SESJI  ZIMOWEJ 2019/2020                                           
III ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA                               

KIERUNEK: ADMINISTRACJA 
 

SESJA POPRAWKOWA 

Ogólne prawo podatkowe wersja problem- 

based learning – gr. 1 –    dr hab. prof. US Katarzyna Święch-

Kujawska 

25.02.2020 r.     godz. 10:00  sala 222 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Ogólne prawo podatkowe wersja problem- 

based learning – gr. 2 –    dr Ewa Kowalewska 

24.02.2020 r.     godz. 09:00  sala 201 (Narutowicza)  

Termin również dla osób z powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Europejskie prawo administracyjne –  dr Agata Pyrzyńska  

28.02.2020 r.     godz. 09:00  sala222 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Postępowanie administracyjne wersja problem- 

based learning – gr. 1 –    dr Łukasz Dubiński 

27.02.2020 r.     godz. 10:00  sala 201 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 

Postępowanie administracyjne wersja problem- 

based learning – gr. 2 –   dr Przemysław Zdyb 

01.03.2020 r.    godz. 12:00   sala 120 (Narutowicza) 

Termin również dla osób z powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi 

 


