
ROZKŁAD ZAJĘĆ 

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE 

SEMESTR LETNI – ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

 

Europejskie programy strukturalne dla samorządu – dr hab. Krystyna Nizioł prof. US (konwersatorium), 

Podstawy prawa europejskiego – dr hab. Jerzy Ciapała prof. (wykład), 

System podatków i opłat lokalnych – dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska prof. US (wykład, konwersatorium), 

Tworzenie prawa miejscowego – dr hab. Agnieszka Choduń (konwersatorium), 

Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US (wykład, ćwiczenia). 

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego – dr hab. Rajmund Molski prof. US (wykład), 

Zamówienia publiczne – dr hab. Daniel Wacinkiewicz prof. US (konwersatorium),  

 

UWAGA! Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 215, ul. G. Narutowicza 17a  

Sobota 07.03.2020 21.03.2020 04.04.2020 18.04.2020 09.05.2020 23.05.2020 06.06.2020 20.06.2020 

8.15-9.00 - - - - - - - - 

9.00-9.45 
System opłat 

i podatków 

lokalnych (w) 
Tworzenie prawa 

miejscowego (k) 

System opłat i podatków 

lokalnych (w) 

System opłat i podatków 

lokalnych (w) 
Podstawy prawa 

europejskiego (w) 

System opłat i podatków 

lokalnych (w) Zamówienia publiczne (k) 
Zamówienia publiczne 

(k) 
10.00-10.45 

System opłat i podatków 

lokalnych (k) 
10.45-11.30 System opłat i podatków 

lokalnych (k) 11.45-12.30 

Wybrane zagadnienia 

prawa gospodarczego 

publicznego (w) 

12.30-13.15 

Tworzenie prawa 

miejscowego (k) 

Tworzenie prawa 

miejscowego (k) 

Tworzenie prawa 

miejscowego (k) Zamówienia  

publiczne (k) 

Wybrane zagadnienia 

prawa gospodarczego 

publicznego (w) 

Wybrane zagadnienia 

prawa gospodarczego 

publicznego (w) 13.30-14.15 
Europejskie programy 

strukturalne dla 

samorządu (k) 

14.15-15.00   

15.15-16.00   

16.00-16.45       

17.00-17.45         

17.45-18.30         

18.45-19.30         

19.30-20.15         

 

Niedziela 08.03.2020 22.03.2020 05.04.2020 19.04.2020 10.05.2020 24.05.2020 07.06.2020 21.06.2020 
8.15-9.00 - - - - - - - - 

9.00-9.45 

Wybrane 

zagadnienia 

postępowania 

cywilnego ( w) 

Wybrane zagadnienia 

postępowania cywilnego 

(w) 

Wybrane zagadnienia 

postępowania cywilnego 

(w). Podstawy prawa 

europejskiego (w) 
 

Podstawy prawa 

europejskiego (w) 

Podstawy prawa 

europejskiego (w) 

 

10.00-10.45 
 

10.45-11.30 Wybrane zagadnienia 

postępowania cywilnego 

(ć). 

Wybrane zagadnienia 

postępowania cywilnego -

(ć) 

 

11.45-12.30 
 

 

12.30-13.15 Europejskie 

programy 

strukturalne dla 

samorządu (k) 

  
Europejskie programy 

strukturalne dla 

samorządu (k) 

 

Zamówienia publiczne (k) 

  

13.30-14.15      

14.15-15.00      

15.15-16.00       

16.00-16.45         

17.00-17.45         

17.45-18.30         

18.45-19.30         

19.30-20.15         


