
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018
Wykłady

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

wszyscy
wszyscy

Finanse publiczne i prawo finansowe
2026 Finanse publiczne i prawo finansowe dr E. Juchnevičius12.05-15.45 4 w12.05-15.4524.02.2018

Sobota

wszyscy
wszyscy

Postępowanie egzekucyjne w administracji
AULA Postępowanie egzekucyjne w administracji dr M. Miłosz11.15-14.55 4 w11.15-14.5510.03.2018

Sobota
wszyscy
wszyscy

Finanse publiczne i prawo finansowe
2025 Finanse publiczne i prawo finansowe dr E. Juchnevičius11:15-14:55 4 w11:15-14:55

wszyscy
wszyscy

Postępowanie egzekucyjne w administracji
2025 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr M. Miłosz15:00-18:25 4 w15:00-18:25

11.03.2018

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Postępowanie egzekucyjne w administracji
3025 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr M. Miłosz15.50-19.15 4 w15.50-19.1524.03.2018

Sobota

wszyscy
wszyscy

Postępowanie egzekucyjne w administracji
3065 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr M. Miłosz10.25-13.40 4 w10.25-13.4012.05.2018

Sobota
wszyscy
wszyscy

Finanse publiczne i prawo finansowe
2014 Finanse publiczne i prawo finansowe dr E. Juchnevičius12:55-15:45 3 w12:55-15:45

wszyscy
wszyscy

Postępowanie egzekucyjne w administracji
2014 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr M. Miłosz15:50-19:15 4 w15:50-19:15

13.05.2018

Niedziela

wszyscy
wszyscy

Finanse publiczne i prawo finansowe
2025 Finanse publiczne i prawo finansowe dr E. Juchnevičius15.50-18.25 3 w15.50-18.2526.05.2018

Sobota

Legenda:
w - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczeniauzupełniającew - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018
Wykłady do wyboru

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _Administracja wymiaru sprawiedliwości)2008 Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _
Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska8.45-12.00 4 wg list WdW8.45-12.0024.02.2018

Sobota

Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ- Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ -
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr J. Szmit
Samorząd zawodowy zawodów prawniczych(SPECJALNOŚĆ - Administracja wymiaru sprawiedliwości)2008 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych (SPECJALNOŚĆ
- Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr G. Julke
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansówpublicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2002
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów
publicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów)

dr T. Sowiński

7.55-11.10 4 wg list WdW7.55-11.10

10.03.2018

Sobota

Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorządterytorialny i terenowa administracja rządowa)2003 Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorząd
terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr H. Wolska
Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)1028 Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów) dr A. Wowerka
Samorząd zawodowy zawodów prawniczych(SPECJALNOŚĆ - Administracja wymiaru sprawiedliwości)2008 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych (SPECJALNOŚĆ
- Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr G. Julke

7:55-11:10 4 wg list WdW7:55-11:10

11.03.2018

Niedziela

Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ- Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ -
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr J. Szmit
Samorząd zawodowy zawodów prawniczych(SPECJALNOŚĆ - Administracja wymiaru sprawiedliwości)3065 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych (SPECJALNOŚĆ
- Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr G. Julke
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansówpublicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2008
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów
publicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów)

dr T. Sowiński

7.55-11.10 4 wg list WdW7.55-11.10

24.03.2018

Sobota

Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorządterytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorząd
terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr H. Wolska
Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)1028 Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów) dr A. Wowerka

7.55-11.10 4 wg list WdW7.55-11.10

Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _Administracja wymiaru sprawiedliwości)2008 Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _
Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska
Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ- Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ -
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr J. Szmit
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansówpublicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)1028
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów
publicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów)

dr T. Sowiński

11.15-14.55 4 wg list WdW11.15-14.55

14.04.2018

Sobota

Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _Administracja wymiaru sprawiedliwości)1028 Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _
Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska
Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ- Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Pracownicy samorządowi i służba cywilna (SPECJALNOŚĆ -
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr J. Szmit
Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2008 Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów) dr A. Wowerka

11:15-13:40 3 wg list WdW11:15-13:40

Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorządterytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorząd
terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr H. Wolska
Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _Administracja wymiaru sprawiedliwości)1028 Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _
Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska
Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2008 Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów) dr A. Wowerka

14:10-14:55 1 wg list WdW14:10-14:55

Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorządterytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorząd
terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr H. Wolska
Samorząd zawodowy zawodów prawniczych(SPECJALNOŚĆ - Administracja wymiaru sprawiedliwości)1028 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych (SPECJALNOŚĆ
- Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr G. Julke

15:00-17:25 3 wg list WdW15:00-17:25

29.04.2018

Niedziela

Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _Administracja wymiaru sprawiedliwości)1027 Organizacja kancelarii prawniczej (SPECJALNOŚĆ _
Administracja wymiaru sprawiedliwości) dr A. Podolska
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansówpublicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2003
Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów
publicznych (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów)

dr T. Sowiński
7:55-10:20 3 wg list WdW7:55-10:20

13.05.2018

Niedziela
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018
Wykłady do wyboru

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorządterytorialny i terenowa administracja rządowa)2007 Gospodarka komunalna (SPECJALNOŚĆ - Samorząd
terytorialny i terenowa administracja rządowa) dr H. Wolska
Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu ifinansów)2003 Prawo spółek (SPECJALNOŚĆ - Administracja biznesu i
finansów) dr A. Wowerka

12.55-15.45 3 wg list WdW12.55-15.45
26.05.2018

Sobota

Legenda:
w - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczeniauzupełniającew - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018III Rok Administracja I stopnia niestacjonarna  - semestr letni 2017/2018
Pozostałe zajęcia

Data Godz. Gr. Typ Sala Przedmiot Wykładowca
Ilość

godz.

2025 A/284/15 mgr E. Mrozek15.00-18.25 4 wg list jo15.00-18.2510.03.2018
Sobota

Finanse publiczne i prawo finansowe11.15-14.55 4 3053 Finanse publiczne i prawo finansowe dr T. SowińskiAZ301 ćw
Finanse publiczne i prawo finansowe11.15-14.55 4 3065 Finanse publiczne i prawo finansowe dr R. MroczkowskiAZ302 ćw

24.03.2018
Sobota

4037 A/284/15 mgr E. Mrozek15.00-18.25 4 wg list jo15.00-18.2514.04.2018
Sobota

2007 A/284/15 mgr E. Mrozek17:40-20:05 3 wg list jo17:40-20:0529.04.2018
Niedziela

4037 A/284/15 mgr E. Mrozek14.10-17.25 4 wg list jo14.10-17.2512.05.2018
Sobota

Finanse publiczne i prawo finansowe10:25-12:50 3 2003 Finanse publiczne i prawo finansowe dr T. SowińskiAZ301 ćw
Finanse publiczne i prawo finansowe10:25-12:50 3 1027 Finanse publiczne i prawo finansowe dr R. MroczkowskiAZ302 ćw

13.05.2018
Niedziela

3041 A/284/15 mgr E. Mrozek7.55-10.20 3 wg list jo7.55-10.20
Finanse publiczne i prawo finansowe10.25-12.50 3 3041 Finanse publiczne i prawo finansowe dr T. SowińskiAZ301 ćw
Finanse publiczne i prawo finansowe10.25-12.50 3 4037 Finanse publiczne i prawo finansowe dr R. MroczkowskiAZ302 ćw

26.05.2018

Sobota

Legenda:
w - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczeniauzupełniającew - wykład; ć - ćwiczenia; sem mgr. - seminarium mgr.; sem lic. - seminarium lic.; wdw - wykład do wyboru; wdwo - obowiązkowy wykład do wyboru; wdw b. II - wdw blok II;
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
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