TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Nazwisko i imię prowadzącego

Przedmiot

administracja publiczna w Polsce (moduł
Dobrowolski Zbysław dr hab. prof.
EGZ
wiedza o państwie)
UJ
Baran Grzegorz dr hab.
CSR i zarządzanie zaufaniem
ZAL
Kurleto Halszka dr

Rok
studiów
I
II

CSR i zarządzanie zaufaniem

ZAL

Baran Grzegorz dr hab.

III

diagnoza w polityce społecznej

ZAL

Karna Wioleta dr
Freund Bożena mgr

II SUM

ekonomia

EGZ

Szopa Andrzej prof. dr hab.

I

ekonomia społeczna i spółdzielczość

EGZ

Karna Wioleta dr

II

ekonomia społeczna i spółdzielczość

EGZ

Karna Wioleta dr

III

etyka w polityce społecznej

ZAL

Koba Laura dr

I SUM

filozofia (podstawy nauk
humanistycznych i społecznych)

EGZ

Shaw Marta dr

I

finanse publiczne

EGZ

Dobrowolski Zbysław dr hab. prof.
UJ

II

grupy i struktury społeczne (moduł: teoria
ZAL
organizacji)

Baran Grzegorz dr hab.

I

historia społeczna i gospodarcza

EGZ

Grzybek Dariusz dr hab.

I SUM

innowacje społeczne i organizacyjne

ZAL

Sasak Janusz dr

II SUM

EGZ

Kurkiewicz Andrzej dr

II

ZAL

Sasak Janusz dr

III

komunikacja interpersonalna

ZAL

Kołodziejczyk Joanna dr

I SUM

komunikacja społeczna

EGZ

Kołodziejczyk Joanna dr

II

instytucje polskie, europejskie i
międzynarodowe (moduł: zarzadzanie w
sferze publicznej)
IT w zarządzaniu publicznym (moduł:
innowacje w zarządzaniu publicznym)

Kierunek
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne
Polityka
społeczna

I termin
31.01.2020, godz. 10.30-11.30, sala nr 0.102

Zarządzanie
publiczne
Polityka
społeczna
Zarządzanie
publiczne
Polityka
społeczna
Zarządzanie

21.02.2020, godz.10.30-11.30, sala nr 0.102

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
20.02.2020, godz. 14.00-15.00, sala nr 1.111
ostanich zajęciach
zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
20.02.2020, godz. 14.00-15.00, sala nr 1.111
ostanich zajęciach
dr W. Karna, 5.02.2020 r. godz. 10.45-11.45, sala dr W. Karna, 17.02.2020 r. godz. 11.30-12.30, sala nr
nr 3.202/ mgr B. Freund, 27.01.2020 r. godz. 11.30- 3.202/ mgr B. Freund, 17.02.2020 r. godz. 9.45-11.15,
13.00, sala nr 3.201
sala nr 3.113

Polityka
5.02.2020, godz. 10.00-11.00, sala nr 0.102
społeczna
Zarządzanie
5.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 1.111
publiczne
Zarządzanie
5.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 1.111
publiczne

Polityka
społeczna

II termin

19.02.2020, godz. 10.00-11.00, sala nr 1.111
17.02.2020 r. godz. 13.00-14.00, sala nr 3.202
17.02.2020 r. godz. 13.00-14.00, sala nr 3.202

wykład - 22.01.2020 r. - zaliczenie na podstawie
udziału w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz obrona
przygotowanego eseju.
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

wykład - 22.01.2020 r. - zaliczenie na podstawie
udziału w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji oraz obrona przygotowanego eseju.
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

21.01.2020 r., na podstawie eseju

21.02.2020 r. godz. 13.00, sala nr 3.364

31.01.2020, godz. 8.00-9.00, sala nr 0.102

21.02.2020, godz. 8.00-9.00, sala nr 0.102

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
ostanich zajęciach

20.02.2020 r. godz. 14.00-15.00, sala nr 1.111

6.02.2020 r. 11.00-11.40, sala nr 1.111

18.02.2020 r. godz. 12.30-13.00, sala nr 3.202

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
ostanich zajęciach

Zarządzanie
1.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 1.111
publiczne

22.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 1.111

Zarządzanie
publiczne
Polityka
społeczna
Polityka
społeczna

5.02.2020 r. godz. 13,30-14.30, sala nr 1.111

17.02.2020 r. godz. 13.30-14.30, sala nr 3.201

5.02.2020, godz. 9.00-10.00, sala nr 0.102

17.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 3.201

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
ostanich zajęciach

TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Nazwisko i imię prowadzącego

Rok
studiów

EGZ

Kołodziejczyk Joanna dr

II

EGZ

Kołodziejczyk Joanna dr

III

koncepcje społeczeństwa obywatelskiego ZAL

Berkowicz Aleksandra dr

III

Przedmiot
komunikacja społeczna i media
społecznościowe
komunikacja społeczna i media
społecznościowe

kultura i antropologia organizacji

EGZ

Dorczak Roman dr hab.
Freund Bożena mgr

III

kultura i antropologia organizacji

EGZ

Dorczak Roman dr hab.
Freund Bożena mgr

II

makroekonomia II

EGZ

Szopa Andrzej prof. dr hab.

I SUM

marketing społeczny

ZAL

Karna Wioleta dr

II SUM

marketing społeczny

ZAL

Karna Wioleta dr

II SUM

metody badań jakościowych i
ilościowych (moduł: badania
humanistyczne i społeczne w teorii i
praktyce)

ZAL

Berkowicz Aleksandra dr

II

metody i techniki badań społecznych

ZAL

Bogacz-Wojtanowska Ewa dr hab.
prof. UJ

II

międzynarodowa polityka społeczna

EGZ

Kurkiewicz Andrzej dr

I SUM

EGZ

Musialik Rafał dr

I

EGZ

Lenart-Gansiniec Regina dr

I

EGZ

Kurkiewicz Andrzej dr

II

EGZ

Kurkiewicz Andrzej dr

III

mikroekonomia (moduł:ekonomia i
finanse)
nauka o organizacji (moduł teoria
organizacji)
opinia publiczna i elementy
medioznawstwa
opinia publiczna i elementy
medioznawstwa

Kierunek

I termin

Zarządzanie
5.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr 1.111
publiczne
Zarządzanie
5.02.20202, godz. 12.00-13.00, sala nr 1.111
publiczne
Polityka
30.01.2020 r., godz. 13.15, sala nr 3.104
społeczna

II termin
17.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr 3.201
17.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr 3.201
17.02.2020 r., godz. 13.15, sala nr 3.104

dr hab. R. Dorczak, prof. UJ, 3.02.2020, godz. 9.4511.15, sala nr 0.102/ mgr B. Freund, 27.01.2020 r. , dr hab. R. Dorczak, prof. UJ, 17.02.2020, godz. 9.45Zarządzanie
grupa I, godz. 8.00-9.30, sala nr 3.202; 20.01.2020 11.15, sala nr 1.111/ mgr B. Freund, 17.02.2020 r.
publiczne
r. grupa II godz. 8.00-9.30, sala nr 3.202; grupa III godz.9.45-11.15, sala nr 3.113
28.01.2020 r. godz. 11.30-13.00, sala nr 3.106
dr hab. R. Dorczak, prof.. UJ, 3.02.2020, godz.
9.45-11.15, sala nr 0.102/ mgr B. Freund,
dr hab. R. Dorczak, prof.. UJ, 17.02.2020, godz. 9.45Zarządzanie 27.01.2020 r. , grupa I, godz. 8.00-9.30, sala nr
11.15, sala nr 1.111/ mgr B. Freund, 17.02.2020 r.
publiczne 3.202; 20.01.2020 r. grupa II godz. 8.00-9.30, sala
godz.9.45-11.15, sala nr 3.113
nr 3.202; grupa III 28.01.2020 r. godz. 11.3013.00, sala nr 3.106
Zarządzanie
5.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 1.111
19.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 1.111
publiczne
Zarządzanie 17.02.2020 r. godz. 10.45-11.45 , sala nr 1.111
Polityka
społeczna

17.02.2020 r. godz. 10.45-11.45 , sala nr 1.111

Zarządzanie
30.01.2020 r., godz. 14:00, sala nr 3.104
publiczne
Polityka
społeczna
Polityka
społeczna
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne

17.02.2020 r. godz. 10.30-11.30, sala nr 3.202
17.02.2020 r. godz. 10.30-11.30, sala nr 3.202

17.02.2020 r., godz. 14:00, sala nr 3.104

zgodnie z ustaleniami z wykładowcą na ostanich
zajęciach danych grup 21.02.2020 r. godz. 9.00,
sala nr 3.322
1.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, sala nr 1.111

22.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, sala nr 1.111

07.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102

20.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102

4.02.2020, godz. 10.00-11.00, sala nr 0.102

18.02.2020, godz. 10.00-11.00, sala nr 0.102

1.02.2020 r. godz. 12.00-13.00, gabinet nr 3.337

22.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, gabinet nr 3.337

1.02.2020 r. godz. 12.00-13.00, gabinet nr 3.337

22.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, gabinet nr 3.337

TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Przedmiot

Nazwisko i imię prowadzącego

Rok
studiów

państwo i polityka (moduł wiedza o
państwie)

EGZ

Grzybek Dariusz dr hab.

I

planowanie i zarządzanie strategiczne

EGZ

Baran Grzegorz dr hab.
Mikołajczyk Magdalena mgr
Sypniewski Jacek mgr

III

podstawy prawa

EGZ

Kurleto Halszka dr

I

podstawy prawa (moduł prawo)

EGZ

Kurleto Halszka dr

I

podstawy zarządzania

EGZ

Lewandowski Mateusz dr
Dudzik Aleksandra mgr

I

Kierunek

I termin

II termin

Zarządzanie
30.01.2020 r., godz. 14.30-15.30, sala nr 0.102
publiczne

18.02.2020 r. godz. 11.30-12.00, sala nr 3.202

Zarządzanie
03.02.2020, godz. 12:00-12.30, sala nr 1.111
publiczne

20.02.2020, godz. 10.00-12.00, sala nr 1.111

Polityka
30.01.2020 r. godz. 19.00-20.00, sala nr 0.102
społeczna
Zarządzanie
30.01.2020 r. godz. 19.00-20.00, sala nr 0.102
publiczne
Polityka
29.01.2020 r. godz. 9.00-10.00, sala nr 1.111
społeczna

20.02.2020 r. godz. 19.00-20.00, sala nr 0.102
20.02.2020 r. godz. 19.00-20.00, sala nr 0.102

polityka antydyskryminacyjna

ZAL

Koba Laura dr

III

Polityka
społeczna

ćwiczenia - 21.01.2020 r. - (udział w zajęciach,
przygotowana i przedstawiona prezentacja oraz
recenzja filmu - Księżyc to Żyd)
wykład - 21.01.2020 r. - Czy wszystkie sytuacje
nierównego traktowania można rozpatrywać w
aspekcie dyskryminacji? Indywidualna praca nad
studium przypadku.
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

polityka rynku pracy i przeciwdziałania
bezrobociu

ZAL

Kurleto Halszka dr

II

Polityka
społeczna

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajecia - na
ostatnich zajęciach

21.02.2020 r. godz. 18.00-19.00, sala nr 1.111

Polityka
społeczna

wykład - 28.01.2020 r. - zaliczenie na podstawie
udziału w zajęciach, udziału w inscenizacji
sądowej dotyczącej praw młodego człowieka oraz
indywidualnego i grupowego rozwiązania
problemu
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

wykład - 28.01.2020 r. - zaliczenie na podstawie
udziału w zajęciach, udziału w inscenizacji sądowej
dotyczącej praw młodego człowieka oraz
indywidualnego i grupowego rozwiązania problemu
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

polityka społeczna wobec rodziny

ZAL

Koba Laura dr

II

polityki publiczne

EGZ

Prawelska-Skrzypek Grażyna prof.
dr hab.

I

polityki publiczne UE (moduł:
zarządzanie w sferze publicznej)

EGZ

Karna Wioleta dr

II

praktyka zawodowa

ZAL

ISP - Karna Wioleta dr

II SUM

Polityka
28.01.2020 r. godz. 13.15-14.15, sala nr 0.102
społeczna
Zarządzanie
29.01.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.310
publiczne
Polityka
według ustaleń z koordynatorem praktyk
społeczna

ćwiczenia - 21.01.2020 r. - (udział w zajęciach,
przygotowana i przedstawiona prezentacja oraz
recenzja filmu - Księżyc to Żyd)
wykład - 21.01.2020 r. - Czy wszystkie sytuacje
nierównego traktowania można rozpatrywać w
aspekcie dyskryminacji? Indywidualna praca nad
studium przypadku.
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

17.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 3.201
według ustaleń z koordynatorem praktyk

TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Przedmiot

Nazwisko i imię prowadzącego

Rok
studiów

Kierunek

I termin

II termin

praktyki zawodowe - asystenckie
(praktyczne aspekty zarządzania
organizacjami publicznymi i
obywatelskimi)

ZAL

ISP - Karna Wioleta dr

III

Polityka
społeczna

według ustaleń z koordynatorem praktyk

według ustaleń z koordynatorem praktyk

praktyki zawodowe - wizyty studyjne

ZAL

ISP - Karna Wioleta dr

III

Polityka
społeczna

według ustaleń z koordynatorem praktyk

według ustaleń z koordynatorem praktyk
ćwiczenia zaliczenie 14.01.2020 (na podstawie
obecności, pracy indywidualnej i zespołowej)
wykład 21.01.2020 - zaliczenie w formie
indywidualnego rozwiązania problemu z zakresu praw
człowieka i handlu ludźmi
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020
21.02.2020 r. godz. 18.00-19.00, sala nr 1.111

prawa człowieka i handel ludźmi

ZAL

Koba Laura dr

I

Polityka
społeczna

ćwiczenia zaliczenie 14.01.2020 (na podstawie
obecności, pracy indywidualnej i zespołowej)
wykład 21.01.2020 - zaliczenie w formie
indywidualnego rozwiązania problemu z zakresu
praw człowieka i handlu ludźmi
zaliczenie dla nieobecnych, z nieuregulowanymi
zaległościami i poprawkowiczów, w sesji
poprawkowej - 18.02.2020

prawo pracy

ZAL

Kurleto Halszka dr

II

Polityka
społeczna

zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajecia - na
ostatnich zajęciach

problemy współczesnego świata

ZAL

Kołodziejczyk Jakub dr
Kołodziejczyk Joanna dr
Kurkiewicz Andrzej dr

I

Zarządzanie
5.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, sala nr 0.104
publiczne

projekt społeczny - badania w działaniu
(moduł: badania humanistyczne i
społeczne w teorii i praktyce)

ZAL

Peter Bombik Katarzyna dr
Góral Ewelina mgr

II

mgr E. Góral - na podstawi eseju/ dr K. PeterZarządzanie
mgr E. Góral - na podstawi eseju/ dr K. Peter-Bombik Bombik - 21.01.2020 r. godz. 11.30, sa;a nr 3.107;
publiczne
21.02.2020 r. godz. 10.00, sala nr 0.101
23.01.2020 r. godz. 16.45, sala nr 3.113

przedsiębiorczość publiczna (moduł:
innowacje w zarządzaniu publicznym)

EGZ

Musialik Rafał dr

III

psychologia

ZAL

Dorczak Roman dr hab.

I

psychologia (moduł podstawy nauk
humanistycznych i społecznych)

EGZ

Dorczak Roman dr hab.

I

psychologia w zarządzaniu

ZAL

Kołodziejczyk Jakub dr

I SUM

public relations, promocja, reklama

ZAL

Bujak Kazimierz dr

II SUM

rachunkowość

EGZ

Marzec Małgorzata dr

II

rachunkowość zarządcza

EGZ

Marzec Małgorzata dr

I SUM

Zarządzanie
publiczne
Polityka
społeczna
Zarządzanie
publiczne
Zarządzanie
publiczne

17.02.2020 r. godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102

07.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr 0.102

20.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102

3.02.2020 r. godz. 11.30-13.00, sala nr 0.102

17.02.2020 r. godz. 11.30-13.00, sala nr 3.322

3.02.2020, godz. 13.15-14.45, sala nr 0.102

17.02.2020, godz. 13.15-14.45, sala nr 1.111

5.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.104

17.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.102

Zarządzanie 30.01.2020 r. godz. 10.30-11.30, sala nr 3.201
Zarządzanie
29.01.2020, godz. 9.00-10.30, sala nr 0.102
publiczne
Zarządzanie
29.01.2020, godz. 10.30-12.00, sala nr 0.102
publiczne

18.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 3.201
19.02.2020, godz. 9.00-10.30, sala nr 0.102
19.02.2020, godz. 9.00-10.30, sala nr 0.102

TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Nazwisko i imię prowadzącego

Przedmiot

Rok
studiów

standardy dyplomacji i etykiety

EGZ

Bujak Kazimierz dr
Freund Bożena mgr

standardy dyplomacji i etykiety

EGZ

Bujak Kazimierz dr

III

statystyka matematyczna

ZAL

Musialik Rafał dr

I SUM

strategiczne zarządzanie projektami

ZAL

Dobrowolski Zbysław dr hab. prof.
UJ

II SUM

strategie rozwoju społecznego

EGZ

Noworól Kamilla dr

I SUM

system polityczno-instytucjonalny w
Polsce (moduł wiedza o państwie)

ZAL

Grzybek Dariusz dr hab.

I

system polityczny RP

EGZ

Grzybek Dariusz dr hab.

I

technologia informacyjna

ZAL

Kuśmierczyk Paweł

I

technologia informacyjna - ECDL

ZAL

Sasak Janusz dr
Kuśmierczyk Paweł mgr

I

teoria polityki społecznej

EGZ

Peter Bombik Katarzyna dr

I SUM

ubezpieczenia społeczne

EGZ

Szczudlińska -Kanoś Agnieszka dr

II

Grzybek Dariusz dr hab.

I SUM

ustroje polityczne państw współczesnych ZAL
wprowadzenie do polityki społecznej

EGZ

współczesne organizacje formalne i
nieformalne (moduł teoria organizacji)

ZAL

współdziałanie międzyorganizacyjne i
międzysektorowe

ZAL

współdziałanie międzyorganizacyjne i
międzysektorowe

ZAL

Bujak Kazimierz dr
Freund Bożena mgr
Kurleto Halszka dr
Jureczko Kinga mgr

Lewandowski Mateusz dr

Lewandowski Mateusz dr

II

I
I

II SUM

II SUM

Kierunek

I termin

dr K. Bujak 30.01.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr
0.102/ mgr B. Freund 14.01.2020 r. grupa I, godz.
Zarządzanie
9.45-11.15, sala nr 0.312; grupa II, godz. 8.00publiczne
9.30, sala nr 3.202; grupa III, godz. 11.30-13.00,
sala nr 3.106
Zarządzanie
30.01.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr 0.102
publiczne
Zarządzanie
07.02.2020, godz. 13.00-14.00, sala nr 0.102
publiczne
Polityka
31.01.2020 r. godz. 13.00-14.00, sala nr 3.201
społeczna
Polityka
30.01.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 3.202
społeczna
Zarządzanie
6.02.2020 r.godz.13.00-14.00, sala nr 0.102
publiczne
Polityka
30.01.2020 r. godz. 13.15-14.15, sala nr 0.102
społeczna
Polityka zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
społeczna ostatnich zajeciach dla danej grupy
Zarządzanie zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia na
publiczne ostatnich zajeciach dla danej grupy
Polityka
30.01.2020, godz. 10.00-11.30, sala nr 1.111
społeczna
Polityka
30.01.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.105
społeczna
Polityka
6.02.2020 r. 11.40-12.30, sala nr 1.111
społeczna
Polityka dr K. Bujak, 4.02.2020, godz. 12.15-13.15, sala nr
społeczna 0.102
Zarządzanie zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajecia - na
publiczne ostatnich zajęciach danej grupy
29.01.2020 r. godz. 10.00-12.00, sala nr 3.113.
ćwiczenia zaliczane na ostatnich zajęciach dla
Polityka
danych grup tj. dla grupy I - 9.01.2020 r. i
społeczna
16.01.2020 r., dla grupy II - 16.01.2020 r., dla
grupy III - 9.01.2020 r.
29.01.2020 r. godz. 10.00-12.00, sala nr 3.113,
ćwiczenia zaliczane na ostatnich zajęciach dla
Zarządzanie danych grup tj. dla grupy I - 9.01.2020 r. i
16.01.2020 r., dla grupy II - 16.01.2020 r., dla
grupy III - 9.01.2020 r.

II termin
dr K. Bujak, 18.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala nr
3.201/ mgr B. Freund, 17.02.2020 r., grupa I, godz.
9.45-11.15, sala nr 3.113; grupa II godz. 8.00-9.30,
sala nr 3.113; grupa III, godz. 11.30-13.00, sala nr
3.113
18.02.2020, godz.12.00-13.00, sala mr 3.201
20.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102
21.02.2020 r. godz. 13.00-14.00, sala nr 3.201
19.02.2020, godz. 9.30-10.30, sala nr 3.202
18.02.2020 r. godz. 12.00-12.30, sala nr 3.202
18.02.2020 r. godz. 11.00-11.30, sala nr 3.202

21.02.2020, godz. 10.00-11.30, sala nr 3.201
17.02.2020 r. godz. 11.30-12.30, sala nr 1.111
18.02.2020 r. godz.13.00-13.30, sala nr 3.202
dr K. Bujak, 18.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr
3.201
21.02.2020 r. godz. 18.00-19.00, sala nr 1.111

TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Przedmiot

Nazwisko i imię prowadzącego

Rok
studiów

zarządzanie finansami publicznymi
(moduł: zarządzanie publiczne w
praktyce)

EGZ

Dobrowolski Zbysław dr hab. prof.
UJ

III

zarządzanie międzykulturowe

ZAL

Shaw Marta dr

III

zarządzanie partycypacyjne

ZAL

Noworól Kamilla dr

II SUM

zarządzanie partycypacyjne

ZAL

Noworól Kamilla dr

II SUM

zarządzanie projektami

ZAL

Peter Bombik Katarzyna dr

III

zarządzanie projektami (moduł:
zarządzanie publiczne w praktyce)

ZAL

Góral Ewelina mgr

III

zarządzanie publiczne oraz metody i
Dobrowolski Zbysław dr hab. prof.
techniki zarządzania publicznego (moduł: EGZ
UJ
zarządzanie w sferze publicznej)
Matura Katarzyna mgr

II

zarządzanie rozwojem lokalnym i
regionalnym

ZAL

Noworól Kamilla dr

III

zarządzanie strategiczne II

EGZ

Baran Grzegorz dr hab.

I SUM

zarządzanie strategiczne w politykach
publicznych

EGZ

Lenart-Gansiniec Regina dr

II

Kierunek

I termin

Zarządzanie
31.01.2020, godz. 11.45-12.45, sala nr 0.102
publiczne
Polityka
społeczna
Polityka
społeczna

II termin
21.02.2020, godz. 11.45-12.45, sala nr 0.102

29.01.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 3.317

21.02.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 3.317

30.01.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.104

19.02.2020 r. godz. 10.30-11.30, sala nr 3.202

Zarządzanie 30.01.2020 r. godz. 10.00-11.00, sala nr 0.104

19.02.2020 r. godz. 10.30-11.30, sala nr 3.202

Polityka
30.01.2020 r.godz. 8.30, sala nr 0.102
społeczna
Zarządzanie
na podstawie esejów
publiczne
Zarządzanie
31.01.2020, godz. 9.15-10.15, sala nr 0.102
publiczne
Polityka
30.01.2020 r. godz. 9.00-10.00, sala nr 1.111
społeczna
Zarządzanie
03.02.2020, godz. 12:30-13.00, sala nr 1.111
publiczne
Polityka
4.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 0.102
społeczna

21.02.2020 r. godz. 10.00, sala nr 0.101
na podstawie esejów

21.02.2020, godz. 9.15-10.15, sala nr 0.102

19.02.2020 r. godz. 8.30-9.30, sala nr
20.02.2020, godz. 12.00-14.00, sala nr 1.111
18.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala nr 1.111

