Imię
Adres email
nazwisko

Telefon
służbowy
(48) 361

Planowane terminy
konsultacjionline

Planowane terminy popraw online i formy ich przeprowadzenia

Czwartek, godz. 9:00-10:30 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Apilkacja MS Temas, email (wykład, AD,II,ST, I,II)
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
(ćwiczenia, AD,II,ST, I,II)

Borek
Jolanta,
dr inż.

j.borek@uthrad.pl

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
(wykład, AD,II,NST, I,II)
7461
KOMPUTEROWE SYSTEMY PRACY BIUROWEJ
(ćwiczenia, AD, I,ST,I,II)
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godz.16:00
(w zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko i numer albumu; przedmiot -kierunek, forma, rok,
sem. studiów).

Poniedziałek godz. 8:00SYSTEMY OCHORNY PRAW CZŁOWIEKA - WYKŁAD (AD, II, ST, I, II) 08.09.2020 r.,
9:30
godz. 9:00-9:45, aplikacja MS Teams
Apilkacja MS Temas, email Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 07.09.2020 r. do godz. 10:00
SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA - WYKKŁAD (AD, II, NST, I, II) 08.09.2020
r., godz. 15:30-16:15, aplikacja MS Teams
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 07.09.2020 r. do godz. 10:00
Dr Anna
anna.dabrowska@uth
Dąbrows
7444
rad.pl
ka

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYKŁAD (AD, I, ST, II, IV) 08.09.2020
r., godz. 8:00-8:45, aplikacja MS Teams
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 07.09.2020 r. do godz. 10:00
INSTYTUCJE PRAWA ADMINSITRACYJNEGO W UE - WYKŁAD (AD, I, ST, II, IV)
15.09.2020 r., godz. 8:00-8:45, aplikacja MS Teams
Zgłoszenie do udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
STANDARDY PRAWNE W OPIECE NAD DZIECKIEM - WYKŁAD (PPiW, ST, I. II)
15.09.2020 R., godz. 9:00-9:45, aplikacja MS Teams

Zgłoszenie do udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
Piątek, godzina 9:00-10:30
Apilkacja MS Temas, email

Prawo cywilne - zobowiązania - wykład
Prawo, II rok, studia stacjonarne, sem. IV
09.09.2020 r. godz. 9:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w egzaminie (w zgłoszeniu proszę podac imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 10:00
Prawo cywilne - zobowiązania - warsztaty
Prawo, II rok, studia stacjonarne, sem. IV
09.09.2020 r. godz. 10:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w egzaminie (w zgłoszeniu proszę podac imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 10:00

Dąbrows
ki
t.dabrowski@uthrad.
7429
Tomasz, pl
dr

Postępowanie egzekucyjne w administracji - wykład
Administracja, studia stacjonarne, III rok, sem. VI
09.09.2020 r. godz.11:10
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 12:00
Postępowanie egzekucyjne w administracji - ćwiczenia
Administracja, studia stacjonarne ,III rok, sem. VI
09.09.2020 r. godz.12:30
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 14:00
Prawo spółdzielcze - wykład
Administracja, studia stacjonarne, I rok, sem. II studia magisterskie
09.09.2020 r. godz. 14:10
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 16:00
Prawo zobowiązań - wykład
Administracja, studia stacjonarne, II rok, sem IV

09.09.2020 r. godz. 16:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 16:00
Prawo zobowiązań - ćwiczenia
Administracja, studia stacjonarne, II rok, sem IV
09.09.2020 r. godz. 18:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 08.09.2020 r. godzina 16:00
Postępowanie cywilne - wykład
Prawo, studia stacjonarne, IV rok, sem. VIII
10.10.2020 r. godz. 9:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 09.09.2020 r. godzina 9:00
Prawo spółdzielcze - wykład
Administracja, studia zaoczne, I rok, sem. II studia niestacjonarne
10.10.2020 r. godz. 16:00
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy
Zgłoszenia do udziału w zaliczeniu (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko i numer albumu)
proszę zgłosić e-mailem do dnia 09.09.2020 r. godzina 9:00
Prawo administracyjne PR
11.09.2020 r. godz. 10:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 10.09.2020 r. godz. 10:00)

Fundowi
cz
Sławomir s.fundowicz@uthrad
7453
, ks. dr
.pl
hab. prof.
UTH

Gagacka m.gagacka@uthrad.p
7412
Maria, dr l

Postępowanie sądowoadministracyjne
11.09.2020 r. godz. 10:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 10.09.2020 r. godz. 10:00)
Wtorek 8.09 2020
Godz. 10.00-11.30
15.09.2020, Godz. 10.0011.30

Metody Badań Socjologicznych
Administracja, I stopnia, Stacjonarne, sem. II
Aplikacja TEAMS, zespół poprawkowy zostanie utworzony 7.09.2020. Po wcześniejszym
zgłoszeniu udziału mailem majka.gag@wp.pl

Głąbicka
Auleytner k.auleytner@uthrad.
7413
Katarzyna pl
, prof. dr
hab.
Gulińska
e.gulinska@uthrad.p
Emilia,
7458
l
mgr

Co wtorek godz.9.00-10.30
Aplikacja MS Teams
----

Poniedziałek godz. 10:00 –
12:00
Za pośrednictwem aplikacji
MS Teams bądź adresu
email

Brak zajęć w semestrze letnim

Kacprzak
Agnieszk
a.kacprzak@uthrad.p
a, dr hab.
7482
l
prof.
UTH
Kida
Jadwiga,
dr

11.09.w godz.9.30-11.00
j.kida@uthrad.pl

------

7414

Kisilows
ka
Helena,
h.kisilowska@uthrad
7484
dr hab.
.pl
prof.
UTH

18.09.2020 godz. 10-14

Każdy piątek miesiąca,
godz. 10.00-12.00
Kopeć
Mirosław, m.kopec@uthrad.pl
dr

Publiczne prawo gospodarcze (Administracja, I stopnia, Stacjonarne, sem. IV)
08 czerwiec 2020 godz. 08:00 – 08:30, aplikacja MS Teams
Część ogólna prawa administracyjnego (Administracja, I stopnia, Stacjonarne, sem. II) - 10
czerwiec 2020, godz. 14: 30 – 15:00, aplikacja MS Teams

7457

Postępowanie karne, Prawo, semestr 6, jednolite magisterskie, 18.9.2020r. g. 8.00, aplikacja MS
Teams,
3 pytania opisowe do przedstawienia – forma pisemna, czas egzaminu – 45 minut,
Zgłoszenia do 17.9.2020r. Do godz. 12.00 za pomocą poczty m.kopec@uthrad.pl

aplikacja MS Teams email
(też na adres:
Prawo karne, Prawo, semestr 4, jednolite magisterskie, 18.9.2020r. g. 9.00, aplikacja MS Teams,
miroslawkopec@interia.pl ) 3 pytania opisowe do przedstawienia – forma pisemna, czas egzaminu – 45 minut,
Zgłoszenia do 17.9.2020r. Do godz. 12.00 za pomocą poczty m.kopec@uthrad.pl
lub telefonicznie
Tel. 607 38 56 48
Prawo karne i wykroczeń, Administracja, sem. 2, studia pierwszego stopnia, 18.9.2020r. g.
9.00, aplikacja MS Teams,
3 pytania opisowe do przedstawienia – forma pisemna, czas egzaminu – 45 minut,

Zgłoszenia do 17.9.2020r. Do godz. 12.00 za pomocą poczty m.kopec@uthrad.pl
Historia ustroju i administracji, AD, I. II, ST
17.09. 2020 r. godz. 10:00
Zgłoszenia do 15.09.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty: z.markwart@uthrad.pl
Historia ustroju Polski na tle porównawczym PR, JM, ST, I, II
17.09. 2020 r. godz. 11:00
Zgłoszenia do 15.09.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty: z.markwart@uthrad.pl

Markwar
t
z.markwart@uthrad.
7445
Zbigniew, pl
doc. dr

Historia powszechna prawa PR, JM, ST, I, II
18.09. 2020 r. godz. 10:00
Zgłoszenia do 15.09.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty: z.markwart@uthrad.pl

Maziarek
m.maziarekkazimier
Kaźmiers
7458
ska@uthrad.pl
ka Maria,
mgr
Patyra
Sławomir
, dr hab.
s.patyra@uthrad.pl
prof.
UTH Rad
.

Środa godz. 10:00 –11:00
aplikacja MS Teams email
lub telefonicznie

Postępowanie cywilne IV rok, warsztaty Aplikacja MS Teams 09.09.2020 r. godz. 11:00-11:30
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)
18 września 2020 r. godz 13:00:
- Konstytucyjny system org. Państwowych
- Prawo konstytucyjne

7444

Pracka
Małgorzat m.pracka@uthrad.pl 7429
a, dr

Prawo cywilne część ogólna I rok, warsztaty
Aplikacja MS Teams 09.09.2020 r. godz. 10:00-10:30
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)

Zgłoszenie uczestnictwa do 17 września do godz. 10:00 na s.patyra@uthrad.pl
Czwartek
Godz. 16.00-17.00
Aplikacja MS Teams lub
mail m.pracka@uthrad.pl

Prawo nieruchomości, Prawo, sem. 6, jednolite magisterskie 11.09.2020r. godz. 16.00 aplikacja
MS Teams, zespół poprawkowy zostanie utworzony 10.09.20 r. - zgłoszenie udziału proszę
przesłać mailem m.pracka@uthrad.pl do 10.09.20 r. do godz. 12.00
Prawo cywilne - część ogólna, Prawo, sem. 2, jednolite magisterskie 14.09.20 r. godz. 16.00
aplikacja MS Teams, zespół poprawkowy zostanie utworzony 11.09.20 r.- zgłoszenie udziału
proszę przesłać mailem m.pracka@uthrad.pl do 11.09.20 r. do godz. 12.00

Prawo cywilne i umowy w administracji, ADM, sem. 4, studia pierwszego stopnia obydwie
grupy ćwiczeniowe gr 21 i 22, zaliczenie ćwiczeń 14.09.20 r. godz. 18.00 aplikacja MS Teams,
zespół poprawkowy zostanie utworzony 11.09.20 r. - zgłoszenie udziału proszę przesłać mailem
m.pracka@uthrad.pl do 11.09.20 r. Do godz. 12.00
Prawo cywilne i umowy w administracji, ADM, sem. 4, studia pierwszego stopnia obydwie
grupy ćwiczeniowe gr 21 i 22, egzamin 15.09.20 r. godz. 16.00 aplikacja MS Teams, zespół
poprawkowy zostanie utworzony 14.09.20 r. - zgłoszenie udziału proszę przesłać mailem
m.pracka@uthrad.pl do 14.09.20 r. Do godz. 18.00

Poniedziałek godz. 9:00 –
11:00 aplikacja MS Teams
email
b.skladanek@uthrad.pl

PRAWO KARNE Prawo, jm., St. II rok IV sem.
22.09.2020 r., godz. 10.00 - 10.30, aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić na adres email b.skladanek@uthrad.pl do dnia
18.09.2020 r. godz. 10:00)
HISTORIA USTROJU W POLSCE NA TLE PORÓWNAWCZYM, Prawo, jm. St., I rok II
sem.
22.09.2020 r., godz. 10.30 - 11.00, aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić na adres email b.skladanek@uthrad.pl do dnia
18.09.2020 r. godz. 10:00)

Składane
k
b.skladanek@uthrad.
7457
Bartłomie pl
j, mgr

HISTORIA USTROJU I ADMINISTRACJI, Administracja, I st., ST, I rok, II sem.
22.09.2020 r., godz. 11.00 - 11.30, aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić na adres email b.skladanek@uthrad.pl do dnia
18.09.2020 r. godz. 10:00)
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ
Administracja, I st., ST, I rok, II sem.
22.09.2020 r., godz. 11.30 - 12.00, aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić na adres email b.skladanek@uthrad.pl do dnia
18.09.2020 r. godz. 10:00)

j.smarz@uthrad.pl
Smarż
Joanna, dr
7431
hab. prof. dziekan.wpia@uthrad
UTH Rad .pl

Piątek
godz. 9.00-10.00
aplikacja MS Teamse lub
mail

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo, sem. 6, studia jednolite
magisterskie, 18.09.2020 r. godz. 10.00-10.20, aplikacja MS Teams, 20 pytań zamkniętych, czas
20 minut

.

j.smarz@uthrad.pl
(stale)

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do egzaminu do dnia 16.09.2020 r. za pomocą poczty
elektronicznej na adres: j.smarz@uthrad.pl do godz. 12.00
Legislacja administracyjna, Administracja, sem. 6, studia pierwszego stopnia, 18.09.2020 r.
godz. 10.00-10.20, aplikacja MS Teams, 20 pytań zamkniętych, czas 20 minut
Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do egzaminu do dnia 16.09.2020 r. za pomocą poczty
elektronicznej na adres: j.smarz@uthrad.pl do godz. 12.00
Brak zajęć w semestrze letnim

Stolarek
d.stolarek@uthrad.pl 7430
Dorota, dr
Poniedziałek godz. 9:00 –
11:00 aplikacja MS Teams
email lub telefonicznie

Prawo administracyjne, warsztaty (PR, JM, ST, II, IV)
Aplikacja MS Teams 08.09.2020 r. godz. 10:00-11:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)
Tworzenie aktów prawa lokalnego, konwersatorium (AD, II, ST, II, IV), Aplikacja MS Teams
08.09.2020 r. godz. 11:00-11:30
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)

Śwital
p.swital@uthrad.pl
Paweł, dr

7433

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym wykład (AD, II, ST, II, IV), Aplikacja MS
Teams 08.09.2020 r. godz. 11:30-12:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)

Biurotyka: (AD, I, ST, I, II)
Wykład Aplikacja MS Teams 08.09.2020 r. godz. 09:00-09:30
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. godz. 10:00)

Warchoł
i.warchol@uthrad.pl 7444
Iwona, dr

Planowane terminy
konsultacjionline
Wtorek godz. 12.00-13.30,
Aplikacja MS, Teams,
email

Planowane terminy popraw online i formy ich przeprowadzenia
Część szczegółowa prawa administracyjnego, Wykład, administracja I stopień, II rok, studia
stacjonarne;
Dzień, data 17.09.2020, godzina,10.00, aplikacja MS Teams, link do testu zostanie wysłany w
terminie późniejszym.
Zgłoszenie udziału w teście proszę zgłosić e-mailem do dnia 11.09.2020. Do godz.16.00. Proszę
podać imię i nazwisko, numer albumu.

Wieczerz
b.wieczerzynska@ut
yńska
7430
hrad.pl
Beata, dr

Wieczore
k
Mariusz, m.wieczorek@uthra
dr hab.
d.pl
prof.
UTH

7428

Prawo handlowe cz.1, Prawo, 4 rok – zaliczenie poprawkowe dnia 3.09.2020 r. godz. 9.00 -10.00
MS Teams. Wszyscy studenci zadeklarowali udział w zaliczeniu poprawkowym. Test 30 pytań
zamkniętych, czas 1 h.
link do testu:
Seminarzyści kontakt stały - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwjRoE
telefonicznie i mailowo.
oTU6dhCigIfcno9XGpUNEQyNUVESTJCNlBDUzZNSVNHVFBJMkYwTy4u
Wtorek godz. 9.00 - 11.00
Pok. 133
lub mailowo

11, 14, 21, 28 września,
Prawo pracy – IV rok Prawa, 14 września, godz. 9 (termin przesunięty na prośbę studentów),
godz. 8-9.30; mail, Teams
Test (Forms) oraz egz. ustny (Teams)
Kontakt z deminarzystami – Prawo pracy – II rok Adm. 15 września godz. 9.00, test (Forms)
mail, telefon, Teams

Każdy czwartek 15:00-16:30
Tel. 601289648
Email:m.wikinski@uth.rad.pl
WhatsApp

Prawo konstytucyjne, Prawo, jm., St. II rok IV sem.
17.09.2020 r. w godz. 16:00-17:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu, proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. do godz. 10:00)
Legislacja administracyjna, Administracja, I stopnia, St. III rok VI sem.
17.09.2020 r. w godz. 17:00-18:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu, proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. do godz. 10:00)
Konstytucyjny system organów państwowych, Administracja Studia I stopnia, St. I rok, II sem.
17.09.2020 r. w godz. 18:00-19:00
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu, proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. do godz. 10:00)
Aplikacja radcowska, Prawo, jm. St. V rok X sem.
17.09.2020r. w godz. 19:00-20:30
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu, proszę zgłosić emailem do dnia 7.09.2020 r. do godz. 10:00)

Każdy poniedziałek
miesiąca godz. 9.30-11.00

Logika praktyczna, ćwiczenia gr. 11 i 12, AD-ST (I), sem. II - 10.09.2020 r. godz. 15.00-16.00
Aplikacja MS Forms (proszę o poinformowanie mnie do 08.09.2020 r. o zamiarze przystąpienia
do poprawy na adres mail w.wojtyla@uthrad.pl )

Wikiński m.wikinski@uthrad.
7482
Marek, dr pl

Wojtyła
Wojciech, w.wojtyla@uthrad.pl 7459
ks. dr

Każdy poniedziałek
miesiąca 13:30 – 15:00

Zieliński
g.zielinski@uthrad.p
Grzegorz,
7482
l
ks. dr

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ćwiczenia gr. 21 i 22, AD-ST(I), IV sem. - 10. 09. 2020 r., godz.
16:00 – 16:30 Aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 9.09.2020 r. godz. 10:00)

aplikacja MS Teams email
lub telefonicznie 605252325 LINK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwsGPw19gb5Gn1oTaDwqk_FUREJYRElQSDJTWkpBWjlLSEM3MVZIT1hDTS4u
Prawo rodzinne i opiekuńcze, wykład AD-ST(I), IV sem. - 10. 09. 2020 r., godz. 16:30 – 17:00
Aplikacja MS Forms
(zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 9.09.2020 r. godz. 10:00)
LINK:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwsGPw19gb5Gn1oTaDwqk_FURDUyTUcwVlhNN1U0VDJRS0RZNkhTVzNYRC4u
Każdy poniedziałek
miesiąca 10.00 – 11.30

Aplikacja adwokacka (PR ST
Jedn.mgr X sem.) 15.09.2020 godz. 8.15 -9.45

Aplikacja MS TEAMS
aplikacja MS Teams email
lub telefonicznie
602353738
Żuchows
ka m.zuchowska@uthra
Grzywacz
7459
d.pl
Monika,
dr

Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
Instytucje i źródła prawa UE (Adm. ST
I st . X sem.) 15. 09.2020 r. godz. 10.00
Aplikacja MS FORMS
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwvgU6PDO
IVFPlXjlCWMMiWtUNURTMTVCN1hYNEFaUVk1TzRZUUtQS1IyRy4u
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (Pr .ST jedn. mgr sem. VI )
15.09.2020 r. godz. 10.00

Aplikacja MS FORMS
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwvgU6PDO
IVFPlXjlCWMMiWtUQ1NCNUFKQ0RaQkw0SVFPRU1JOUo0VFBZUS4u
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (Adm .ST II st sem. IV) 16.09.2020
r. godz. 10.00
Aplikacja MS FORMS
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 15.09.2020 r. do godz. 10:00
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwvgU6PDO
IVFPlXjlCWMMiWtUQ1NCNUFKQ0RaQkw0SVFPRU1JOUo0VFBZUS4u
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (Adm.NST II st sem. IV)
17.09.2020 r. godz. 17.00
Aplikacja MS TEAMS
Zgłoszenie udziału w zaliczeniu proszę przesłać emailem do dnia 16.09.2020 r. do godz. 10:00

*** POPRAWY odbywają się online zgodnie z przyjętymi na Wydziale zasadami przeprowadzania zaliczeń i egzaminów online.

