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11.15-12.00

12.15-13.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Publiczne prawo gospodarcze (20) (c)

mgr Joanna Kiraga

Finanse publiczne i prawo finansowe (30h) (c)

mgr Szymon Moś

Finanse publiczne i prawo finansowe (30h) (c)

dr Tomasz Sowiński

Finanse publiczne i prawo finansowe (30h) (c)

mgr Szymon Moś

Publiczne prawo gospodarcze (20) (c)

mgr Joanna Kiraga

13.15-15.00

Postępowanie administracyjne  (30h) (c)

dr Adam Bochentyn

Publiczne prawo gospodarcze (20) (c)

mgr Joanna Kiraga
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Finanse publiczne i prawo finansowe (30h) (w)

dr Tomasz Sowiński
9.15-11.00

Postępowanie administracyjne (30h) (c)

dr Krzysztof Kaszubowski

Postępowanie administracyjne (30h) (c)

dr Jakub SzlachetkoP
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Ustrój samorządu terytorialnego (30h) (w)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Postępowanie administracyjne (30h) (w)

dr Michał Miłosz
11.15-13.00
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Publiczne prawo gospodarcze (30h) (w)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
9.15-11.00
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Ustrój samorządu terytorialnego (30h) (w)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

15.15-18.00
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Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym (spln: administracja wymiaru 

sprawiedliwości; spln: ogólnoadministracyjna) (30h) (wdw)

dr Anna Podolska

11.15-13.00
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Ustrój organów ochrony prawnej (spln: administracja wymiaru sprawiedliwości; spln: 

ogólnoadministracyjna) (15h) [zajęcia: 18,25/11; 2,9,16/12] (wdw)

dr Paweł Sut 

13.15-16.00

Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych (spln: administracja biznesu i 

finansów; spln: ogólnoadministracyjna) (15h) [zajęcia: 6,13,20,27/10; 3/11] (wdw)

dr Tomasz Sowiński 

Podatki w biznesie (spln: administracja biznesu i finansów; spln: ogólnoadministracyjna) (30h) [zajęcia: 

7,14,21,28/10; 4,18,25/11; 2,9,16/12] (wdw)

dr Łukasz Karczyński 

13.15-16.00

Prawo o prokuraturze (spln: administracja wymiaru sprawiedliwości; spln: ogólnoadministracyjna) 

(15h) [zajęcia: 7,14,21,28/10; 4/11] (wdw)

dr Paweł Sut 

13.15-16.00
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13.15-15.00
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Ustrój samorządu terytorialnego (30h) (w)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe (spln: administracja biznesu i 

finansów; spln: ogólnoadministracyjna) (30h) [zajęcia: 5,12,19,26/10; 9,16,23,30/11; 7,14/12] (wdw)

dr Damian Cyman

14.15-16.00

11.15-14.00

Ustrój organów ochrony prawnej (spln: administracja wymiaru sprawiedliwości; spln: 

ogólnoadministracyjna) (15h) [zajęcia: 8,15,22,29/10; 5/11] (wdw)

dr Jarosław Niesiołowski 

11.15-14.00
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Prawo spółek (spln: administracja biznesu i finansów; spln: ogólnoadministracyjna) (15h) [zajęcia: 

12,19,26/11; 3,10/12] (wdw)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG 

11.15-14.00

Samorząd zawodowy zawodów prawniczych (spln: administracja wymiaru sprawiedliwości; spln: 

ogólnoadministracyjna) (15h) [zajęcia: 12,19,26/11; 3,10/12] (wdw)

dr Grzegorz Julke 
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