
L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela 

akademickiego

Dyżury w sesji letniej (termin w 

sesji podstawowejj)

Konsultacje w sesji letniej 

(termin w sesji podstawowej 

oraz poprawkowej)

Terminy wglądu 

do prac egzaminacyjnych/

zaliczeniowych (termin w sesji 

podstawowej oraz poprawkowej)

1 prof. dr hab. Andrzej Bałaban 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 w 

godz. 11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

2 prof. dr hab. Marek Górski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

07.07.2022 godz. 10.15-11.45

22.09.2022 godz. 10:15-11:45
brak egzaminów/zaliczeń w sesji

3 prof. dr hab. Piotr Łaski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:16

7.07.2022 w godz. 10:00-11:30

22.09.2022 w godz. 10:00-11:30

7.07.2022 w godz. 10:00-11:30

22.09.2022 w godz. 10:00-11:30

4 prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 12:00-13:30

sesja poprawkowa: 14.09.2022 w 

godz. 14:00-15:30

4.07.2022 w godz. 13:30-14:15 (prawo 

bankowe); 7.07.2022 w godz. 13.30-14.15 

(materialne prawo podatkowe - 

rozszerzone); 13.07.2022 w godz. 12.00-

13.00 (prawo podatkowe); 20.07.2022 w 

godz. 11.00-13.00 (prawo i postępowanie 

podatkowe SSP) 

29.09.2022 w godz. 13:15-14:45

WYKAZ DYŻURÓW ORAZ KONSULTACJI W SESJI LETNIEJ 2021/2022

Sesja podstawowa:  30.06.2022 - 13.07.2022

Sesja poprawkowa: 12.09.2022 - 25.09.2022



5 prof. dr hab. Łukasz Pohl 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 16-17.30; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 16-17.30

sesja podstawowa: 7.07. 2022 w godz. 

16.30-17; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 17.30-18

6 prof. dr hab. Wojciech Patryas 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

 sesja podstawowa: 1.07.2022 w 

godz. 10-11.30; sesja poprawkowa: 

16.09.2022 w godz.10-11.30

sesja podstawowa: 7.07. 2022 w godz. 

13.30-15:00; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 13:30-15:00

7 prof. dr hab. Janusz Sługocki 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

7.07.2022 w godz. 10:00-11:30

22.09.2022 w godz. 10:00-11:30

sesja podstawowa: 13.07. 2022 w godz. 

12.30-15.00; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 13.15-14.45

8 dr hab. Olgierd Bogucki, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

07.07.2022, 10.00-11.30 

22.09.2022, 10.00-11.30
brak egzaminów/zaliczeń w sesji

9
dr hab. Ewelina Cała-

Wacinkiewicz, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

10
dr hab. Agnieszka Choduń, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.7.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.9.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 7.7.2022 r.         

w godz. 10:00-11:30                     

Sesja poprawkowa 22.9.2022 r.  w 

godz. 10:00-11:30

Sesja podstawowa 7.7.2022 r.               

w godz. 9:00-10:00 (w zespole 

Konsultacje)                                               

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r.           

w godz. 9:00-10:00



11 dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

11.07.2022 w godz. 12:00-13:30

23.09.2022 w godz. 12:00-13:30

20.07.2022 godz. 13:00 (pok. 309)

06.10.2022 godz. 12:00 (pok. 402)

12
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 

prof. US

sesja podstawowa: 30.06.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

11.07.2022 godz. 15:00-16:30

12.09.2022 godz. 15:00-16:30

13.07.2022 godz. 15:00

19.09.2022 godz. 15:00

13 dr hab. Maciej Jońca, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 1.07.2022 w 

godz. 08.15-09:45;

Sesja poprawkowa: 12.09.2022 w 

godz. 08:15-09:45

sesja podstawowa: 13.07.2022 w godz. 

10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

10:00-11:30

14
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 

godz. 11:00-12:30;                sesja 

poprawkowa: 12.09.2022 godz. 

11:00-12:30

sesja podstawowa: 7.07.2022 godz. 

11:45-13:15                                 sesja 

poprawkowa: 19.09.2022 godz. 9:00-

10:00

15
dr hab. Aleksandra Monarcha-

Matlak, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 w 

godz. 14.30- 16.00                          

sesja poprawkowa: 17 .09.2022 w 

godz. 13.00-  14.30

sesja podstawowa:7.072022w 

godz.13.15-14.45 ; sesja porawkowa 

18.09.2022 w godz. 12.00-13.00

16
dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 8.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30; sesja 

poprawkowa: 24.09.2022 w godz. 

10:00-11:30

sesja podstwowa: 8.07.2022 w godz. 

11:30-12:00, sesja poprawkowa: 

24.09.2022 w godz. 11:30-12:00



17
dr hab. Nekrošius Vytautas, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

zostanie podane w terminie 

późniejszym

zostanie podane w terminie 

późniejszym

18 dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

10:00-11:30

19
dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 12:00-13:30

sesja poprawkowa: 14.09.2022 w 

godz. 14:00-15:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

20 dr hab. Robert Piszko, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

7.07.2022 w godz. 13:15-14:45

22.09.2022 w godz. 13:15-14:45
brak egzaminów/zaliczeń w sesji

21
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

8.07.2022 w godz. 11:45-13:15

23.09.2022 w godz. 11:45-13:15
Brak egzaminów/zaliczeń w sesji

22
dr hab. Katarzyna Święch-

Kujawska, prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 w 

godz. 11.00- 12.30

sesja poprawkowa: 23.09.2022 w 

godz. 10.00-  11.30

sesja podstawowa 7.07.2022 w godz. 

11.15- 11.45, sesja poprawkowa 

23.09.2022 w godz. 11.30 - 12.00



23
dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

24
dr hab. Krzysztof Wesołowski, 

prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa:  11.07.2022 

godz. 10:30-12:00;                                                                                            

sesja poprawkowa 19.09.2022 

godz. 10:00-11:30

sesja podstawowa:11.07.2022 godz: 

12:00-13:30,                                                                      

sesja poprawkowa 26.09.2022 godz. 

10:00-11.30

25
dr hab. Przemysław Kledzik, prof. 

US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa:  30.06.2022 

godz. 12:30-14:00                                                                                          

sesja poprawkowa 15.09.2022 

godz. 11:45-13.15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15; 14.07.2022 r. w godz. 

11:45-13:15

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

26
dr hab. Marek Tkaczuk,

prof. US

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 05.07.2022 w 

godz.9.00-10.30; 

sesja poprawkowa: 13.09.2022 w 

godz. 9.00-10.30

sesja podstawowa: 12.07.2022 w godz. 

10-12; sesja poprawkowa: w godz. 

20.09.2022 w godz. 10-12 (p.211).

27 dr hab. Iwona Szymczak

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 6.07.2022 w 

godz. 10.00- 11.30                          

sesja poprawkowa: 23 .09.2022 w 

godz. 10.00- 11.30

sesja podstawowa: 6.07.2022 w godz. 

9.30- 10.00

sesja poprawkowa: 23 .09.2022 w godz.  

9.30- 10.00

28 dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 11.07, godz: 

8:30-10:00,                               

sesja poprawkowa 19.09.2022 

godz. 10:45-12:15 

sesja podstawowa: 11.07.2022. godz. 

10:00-11:30,                                              

sesja poprawkowa: 26.09.2022 godz. 

8:30-10:00



29 dr Bogna Baczyńska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

zostanie podane w terminie 

późniejszym

zostanie podane w terminie 

późniejszym

30 dr Wioleta Baranowska-Zając 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 13.07.2022 w 

godz. 12.30-14.00, sesja 

poprawkowa: 21.09.2022 w godz. 

13.00-14.30

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

14.00-15.00, sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 14.00-15.00

31 dr Michał Białkowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

1.07.2022 od 16.30 do 18.00 / 

26.09.2022 16.30-18.00

07.07.2022 10.00-11.30 / 26.09.2022 

18.00-19.30

32 dr Wojciech Bożek 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 6.07.2022 w 

godz. 10:45-12:15;

sesja poprawkowa: 21.09.2022 w 

godz. 11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

13:15-14:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

13:15-14:15

33 dr Katarzyna Dadańska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 w 

godz. 16.00-17.30; sesja 

poprawkowa: 14.09.2022 w godz. 

16.00-17.30

sesja podstawowa: 19.07.2022 w godz. 

16:00-17:30; sesja poprawkowa 

22.09.2022 w godz. 16.00-17.30

34 dr Daniel Dąbrowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 15:00-16:30;                 sesja 

poprawkowa: 12.09.2022 w godz. 

15:00-16:60

Brak egzaminów/zaliczeń w sesji



35 dr Kamil Dąbrowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 01.07.2022 

godz. 08:15-09:45

sesja poprawkowa: 23.09.2022 

godz 08:15-09:45

sesja podstawowa: 08.07.2022 godz 

08:15-09:45

sesja poprawkowa 23.09.2022 godz. 

10:00-11:00

36 dr Sławomir Driczinski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 30.6.22 

godz.11.45-13.15 i 9.7.22 

godz.13.00-14.00. Sesja 

poprawkowa 16.9.22 godz.12.30-

14.00.

Sesja podstawowa 9.7.22 godz.13.00-

14.00.                                           Sesja 

poprawkowa 16.9.22 godz.13.00-14.00

37 dr Łukasz Dubiński 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 01.07.2022 w 

godz. 17.00-18.30 sesja 

poprawkowa: 16.09.2022 w godz. 

17.00-18.30 

sesja podstawowa: 07.07. 2022 w godz. 

10.00-11.30; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 10.00-11.30

38 dr Konrad Garnowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 5.07.2022 w 

godz. 08:45-10:15;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w 

godz. 08:45-10:15

sesja podstawowa: 5.07.2022 w godz. 

08:45-10:15;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w godz. 

08:45-10:15

39 dr Karolina Gmerek 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

brak zaliczeń i egzaminów w sesji

40 dr Marta Jasińska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 w 

godz. 8.15-9.45; sesja poprawkowa: 

14.09.2022 w godz. 10.00-11.30

sesja podstawowa: 07.07.2022r. w godz. 

11.45-13.15 sesja poprawkowa: 

14.09.2022 w godz. 10.00-11.30



41 dr Ewa  Jędrzejewska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 01.07.2022 w 

godz. 14:00- 15:30; sesja 

poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

10:15-11:45

sesja podstawowa: 7.07.2022 godz. 

13:15-14:15; sesja poprawkowa: 

22.09.2022 godz. 13:15-14:15

42 dr Beata Kanarek 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

30.06.2022 w godz. 11:45-13:15

15.09.2022 w godz. 11:45-13:15
brak zaliczeń i egzaminów w sesji

43 dr Przemysław Katner 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 5.07.2022 w 

godz. 08:15-9:45;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w 

godz. 09:00-10:30

W sesji podstawowej - 7.07.2022, godz. 

11:00-11:45, w sesji poprawkowej - 

brak egzaminów/zaliczeń

44 dr Aleksandra Klich 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 8.07.2022 w 

godz. 16:00-17:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 08:15-9:45

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

17.00 - 18.30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

10.00 - 11.30

45 dr Ewa Koniuszewska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

nie dotyczy nie dotyczy

46 dr Ewa Kowalewska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa 12.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30  Sesja 

poprawkowa 23.09.2022 godz. 

10.00 - 11.30

sesja podstawowa 12:07.2022 r. w godz. 

11:45-13:15 sesja poprawkowa 

23.09.2022 r. w godz. 11:45-13:15



47 dr Magdalena Kowalewska-Łukuć 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 6.07.2022 w 

godz. 12:15-13:45; sesja 

poprawkowa 22.09.2022: 13:15-

14:45

sesja podstawowa: 6.07.2022 w godz. 

17:30-19:00; sesja poprawkowa: 22.09 

w godz. 14:45-16:15

48 dr Maciej Kubala 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 07.07.2022 w 

godz. 13:30-15:00                      

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 13:30-15:00

brak egzaminów / zaliczeń w sesji

49 dr Rafał Kuligowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 8.00 - 9.30 sesja 

poprawkowa: 23.09.2022: godz. 

8.00 - 9.30

sesja podstawowa: 4.07.2022 w godz. 

8.00 - 9.30 sesja poprawkowa: 

23.09.2022 godz. 8.00 - 9.30

50 dr Paweł Mańczyk 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 14.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30;

sesja poprawkowa: 17.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

sesja podstawowa: 14.07.2022 w godz. 

11:30-13:00;

sesja poprawkowa: 25.09.2022 w godz. 

10:00-11:30

51
dr Katarzyna Malinowska-

Woźniak 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:15-11:45  Sesja 

poprawkowa 19.09.2022 godz. 

10.00 - 11.30

sesja podstawowa 7.07.2022 w godz. 

11.45- 13.15, sesja poprawkowa 

19.09.2022 w godz. 10.00 - 11.30

52 dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

4.07.2022 w godz. 11:30-13:00

12.09.2022 w godz. 10:00-11:30
Brak egzaminów/zaliczeń w sesji



53 dr Przemysław Mijal 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 4.07.2022 w 

godz. 13.30-15.00                             

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10.00-11.30

Brak egzaminów/zaliczeń w sesji

54 dr Ewa Milczarek 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

11.06.2022 w godz. 15.15-16.45; 

21.09.2022 godz. 8.00-9.30

11.06.2022 w godz. 15.15-16.45; 

21.09.2022 godz. 8.00-9.30

55 dr Izabela Mycko-Katner 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 5.07.2022 w 

godz. 08:15-9:45;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w 

godz. 09:00-10:30

sesja podstawowa: 5.07.2022 w godz. 

08:15-9:45;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w godz. 

09:00-10:30

56 dr Adrianna Ogonowska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

1 lipca 11.00-12.30;

15 września 11.00-12.30

13 lipca 13.00;

13 września 13.00

57 dr Michał Peno 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 6.07.2022 w 

godz. 8:15-9:45;

sesja poprawkowa: 20.09.2022 w 

godz. 8:15-9:45

sesja podstawowa: 6.07.2022 w godz. 

8:15-9:45;

 brak zaliczeń w sesji poprawkowej

58 dr Łukasz Pilarczyk 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 10.00-11.30                             

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10.00-11.30

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

8.15-9.45                                      sesja 

poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 8.15-

9.45



59 dr Agata Pyrzyńska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 30.06.22 r., 

godz. 11.45-13.15; sesja 

poprawkowa: 23.09.22 r., godz. 

9.00-10.30.

Sesja podstawowa: 30.06.22 r., godz. 

11.45-13.15; sesja poprawkowa: 

23.09.22 r., godz. 9.00-10.30.

60 dr Mikołaj Rylski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 10.00-11:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

61 dr Dominika Skoczylas 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30;                                     

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji 

podstawowej i poprawkowej

62 dr Szymon Słotwiński 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podsatwowa: 30.06.2022 - 

16.30 - 18.00;                                                  

sesja poprawkowa:  19.09.2022 

16.30 - 18.00

sesja podstawowa: 30.06.2022 - 16.30 - 

18.00 oraz 7.07.2022 w godz. 11:45-

13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:76

63 dr Adriana Tomczyk 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

7.7.2022 godz. 10.00-11.30             

22.09.2022 godz. 10:00-11.30

30.6.2022 r. godz. 13.15-14.15; 12.09. 

godz. 10.00

64 dr Mateusz Tomczyk

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

1.07.2022, godz. 13:30

12.09.2022, godz. 9:00

1.07.2022, godz. 13:30

12.09.2022, godz. 9:00



65 dr Rafał Wasilewski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 g. 9-

10:30

sesja poprawkowa: 15.09.2022 g. 9-

10:30

7.07.2022 g. 11-11:45 / 23.09.2022 r. g. 

15-15:45

66 dr Przemysław Zdyb 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30                     

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30 Sesja poprawkowa 

22.09.2022 r. w godz. 10:00-11:30

67 dr Radosław Zych 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

brak zaliczeń w sesji podstawowej, 

termin konsultacji w sesji 

poprawkowej: 12.09. godz. 10:00-

11:30

 w sesji podstawowej: 6.07. w godz. 

11:45-13:15, w sesji poprawkowej: 

12.09 godz. 10:00-11:30

68 mgr Jakub Baranowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

w sesji podstawowej: 7.07 godz. 

10:00-11:30; w sesji poprawkowej: 

22.09 godz. 10:00-11:30

w sesji podstawowej: 7.07 godz. 10:00-

11:30; w sesji poprawkowej: 22.09 

godz. 10:00-11:30

69 mgr Łukasz Buczek 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa 07.07.22 r. w 

godz. 13:30-15:00
brak egzaminów/zaliczeń w sesji

70 mgr Mateusz Dżugaj 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 07.07.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30                     

Sesja poprawkowa 22.09.2022 r. w 

godz. 10:00-11:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji



71 mgr Maciej Janowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 30.06.2022 r. 

godz. 17:00 - 18:30; Sesja 

poprawkowa: 23.09.2022 r. godz. 

17:00 - 18:30

Sesja podstawowa: 30.06.2022 r. godz. 

17:00 - 18:30; Sesja poprawkowa: 

23.09.2022 r. godz. 17:00 - 18:30

72 mgr Krzysztof Kubasik 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 7.07.2022 w 

godz. 13:15-14:45;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 13:15-14:45

brak zaliczeń i egzaminów w sesji

73 mgr Patryk Kupis 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 1.07.2022 w 

godz. 08.15-09:45;

Sesja poprawkowa: 12.09.2022 w 

godz. 08:15-09:45

brak zaliczeń w sesji egzaminacyjnej

74 mgr Daniel Kwiatkowski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 08.07.2022 w 

godz. 17:00-18:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w 

godz. 17:00-18:30

sesja podstawowa: 08.07.2022 w godz. 

17:00-18:30;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

17:00-18:30

75 mgr Piotr Myć 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 08.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30                       

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

76 mgr Monika Niedźwiecka 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa 11.07.2022 w 

godz. 15:15-16:45 sesja 

poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

10-11:30

brak zaliczeń i egzaminów w sesji



77 mgr Paweł Nowotko 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 07.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30                      

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 16:00-17:30

brak zaliczeń i egzaminów w sesji

78 mgr Bartosz Pacholski 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 07.07.2022 w 

godz. 13:30-15:00                      

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 13:30-15:00

brak zaliczeń i egzaminów w sesji

79 mgr Agata Szwed 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 07.07.2022 w 

godz. 13:30-15:00                      

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 13:30-15:00

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

80 mgr Dominika Trzeszczoń 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

Sesja podstawowa: 07.07.2022 w 

godz. 10:00-11:30                       

Sesja poprawkowa 22.09.2022 w 

godz. 10:00-11:30

brak egzaminów/zaliczeń w sesji

81 mgr Michał Wojdała 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022, 

godz. 11:45-13:15

sesja poprawkowa: 15.09.2022, 

godzi. 11:45-13:15

brak egazaminów/zaliczeń w sesji

82 mgr Weronika Woźna-Burdziak 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 1.07.2022 w 

godz. 08.15-09:45;

sesja poprawkowa: 12.09.2022 w 

godz. 08:15-09:45

brak egzaminów/zaliczeń w sesji



83 mgr Dominika Wróblewska 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa 11.07.2022 w 

godz. 8:15-9:45 sesja poprawkowa: 

22.09.2022 w godz. 10-11:30

brak egzaminów / zaliczeń w sesji

84 mgr Maria Wysocka-Orlik 

sesja podstawowa: 7.07.2022 w godz. 

11:45-13:15;

sesja poprawkowa: 22.09.2022 w godz. 

11:45-13:15

sesja podstawowa: 30.06.2022 

godz. 11:00-12:30;                sesja 

poprawkowa: 12.09.2022 godz. 

11:00-12:30

brak egzaminów / zaliczeń w sesji


