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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 

Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

I ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Podstawy socjologii Dr hab. Krzysztof Matuszek 
25.06.2021 r. 

godz. 11.00-11.30 
(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

14.09.2021 r. 
godz. 11.00-11.30 

(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

Podstawy zarządzania w 
administracji 

Dr hab. Beata Domańska-
Szaruga 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Współczesne systemy 
polityczne 

Dr Agnieszka Puszkow-
Bańka 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Historia myśli społecznej i 
politycznej 

Dr Agnieszka Puszkow-
Bańka 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Komunikacja społeczna  
Prof. AIK dr hab. Mirosław 

Lakomy 

Gr. 01 - 24.06.2021, godz. 11.00  
Gr. 02 - 29.06.2021, godz. 10.00  
Gr. 03 - 25.06.2021, godz. 9.00  

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 

Gr. 01 - 6.09.2021, godz. 14.00 
Gr. 02 - 6.09.2021, godz. 14.30, 
Gr. 03 - 6.09.2021, godz. 15.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
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Konflikty społeczne i 
Instytucje społeczne we 

współczesnej Polsce 
(OPCJA) 

Dr Agata Nijander-
Dudzińska 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Dobra osobiste w 
administracji publicznej 

(OPCJA) 
Dr Iwona Mika 

24.06.2021 r. 
godz. 18:00 

(aplikacja TEAMS) 

06.09.2021 r.  
godz. 18:00 

(aplikacja TEAMS) 
 

Zarządzanie miastem na 
przykładzie Krakowa 

(OPCJA) 
Dr Wojciech Krzysztonek 

29.06.2021 r. 
godz. 8:00-11.00 

(ustny, Platforma Teams)  

06.09.2021 r.  
godz. 8:00-9:00 

(ustny, Platforma Teams)  

Integracja europejska Dr Maciej Korkuć 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Urząd i Służba 
Bezpieczeństwa w PRL 

(OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. Filip 
Musiał 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 
Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  
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Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA 
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Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

II ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Dysfunkcje społeczne i 
polityczne w państwach 
poradzieckich (OPCJA) 

Dr Małgorzata 
Stefanowicz-Pecela 

  

Partie i systemy partyjne 
(Apisp) 

Prof. AIK dr hab. Michał 
Wawrzonek 

05.07.2021 r. 
godz. 10:00-10.30 

pisemny 
  

06.09.2021 r. 
godz. 10:00-10.30 

pisemny 
 

Metody analizy polityk 
publicznych 

Dr Joanna Lubecka --------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Procesy globalizacji i 
regionalizacji 

(Asif) 

 
Dr Adam Danek 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Idea Unii Europejskiej 
(OPCJA) 

Prof. nadzw. dr hab. 
Mateusz Nieć 

08.06.2021 r. 
godz. 9:00-17:00 

 (aplikacja TEAMS) 

03.09.2021 r. 
godz. 10:00-12:00 
(aplikacja TEAMS) 

Postępowanie 
administracyjne 

Dr Wojciech Arndt 
28.06.2021 r. 

godz. 9:00-9:30 
 (pisemny) 
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Pragmatyki służbowe w 
administracji 

Dr Tomasz Litwin 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Zamówienia publiczne Dr Beata Nuzzo 

 
25.06.2021 r. 

godz. 15:00-15.45  
(test, platforma moodle) 

 

14.09.2021 r. 
godz. 11:00-11.45 

(test, platforma moodle) 

Język angielski B2 Mgr Iwona Doniec 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-

pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021 
 

 

Język angielski B2 Mgr Izabela Pelczar 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-

msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-
2021 

 

 

Język angielski B2 Mgr Iweta Rene 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-

msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-
2021 

 

 

Język angielski B2 Mgr Katarzyna Stachowska 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-
egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-

msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-
2021 

 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

 

 

https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
https://www.ignatianum.edu.pl/artykul/terminy-egzaminow-koncowych-z-jezykow-obcych-w-msjo-pisemnych-w-trybie-online-czerwiec-lipiec-2021
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Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

III ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
23.06-6.07.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

Egzamin - II termin 
04.09-15.09.2021 r. 

(wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb w 
terminie 3 dni od daty egzaminu) 

data i godzina egzaminu data i godzina egzaminu 

Partie i systemy partyjne 
(Apisp) 

Prof. AIK dr hab. Michał 
Wawrzonek 

05.07.2021 r. 
godz. 10.00-10.30 

pisemny 

06.09.2021 r. 
godz. 10.00-10.30 

pisemny 

Lobbing i grupy interesu 
(Apisp) (Asif) 

Dr Konrad Oświecimski 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 15.09.2021 r. 

Ochrona danych 
osobowych  

i informacji niejawnych 
(Apisp) 

Mgr Piotr Liszka 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 15.09.2021 r. 

Przywództwo  
i decyzja polityczne 

(Apisp) 

Prof. AIK dr hab. Wojciech 
Buchner 

02.07.2021 r. 
godz. 12.00-16.00 

(ustny, platforma Teams)  
 

Służby mundurowe RP 
(Apisp) 

Dr Michał Wenklar 

24.06.2021 r. 
godz. 8:00-16.00 

(ustny, aplikacja TEAMS) 
 

09.09.2021 r. 
godz. 9.00-10.30 

(ustny, aplikacja TEAMS) 
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Finanse publiczne 

(Apisp) (Asif) 
 

 
Dr Alicija Malevska 

 
---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Procesy globalizacji i 
regionalizacji 

(Asif) 

 
Dr Adam Danek 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Zarządzanie projektem 
(Asif) 

Dr Paula Pypłacz 

 
29.06.2021 r. 

godz. 8:00-9:00 
(aplikacja TEAMS) 

 

 

Społeczeństwo 
obywatelskie i organizacje 

społeczne 
(Asif) 

Dr Anna Krzynówek-Arndt 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej  

do systemu 15.09.2021 r. 

Warsztaty cz. 2:Procedury 
pozyskiwania funduszy 

unijnych 
(Asif) 

Mgr Rafał Bartyzel 

23.06.2021 r. 
godz. 16:45-18:15 

(ustny) 
 

08.09.2021 r. 
godz. 16:45 – 17:30  

(ustny) 
 

Democracy and Federalism 
(OPCJA) 

Dr hab. Rafał Lis 

23/06: 10:00-15:00 (z przerwami) 
24/06: 10:00-12:30 
25/06: 10:00-12:30 
28/06: 9:30-16:00 (z przerwami) i - w razie 
opóźnień - 18:00-19:30. 
29/06: 10:00-13:00 (i - w razie opóźnień - 14:00-
16:00) 
Egzamin ustny, Platforma Teams 

 

 

Teorie socjologiczne 
wobec współczesnych 
problemów (OPCJA) 

Dr hab. Krzysztof Matuszek 
28.06.2021 r. 

godz. 10.00-10.30 
(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

15.09.2021 r. 
godz. 10.00-10.30 

(pisemny, platforma Microsoft Forms) 

Religia a polityka (OPCJA) 
Prof. AIK dr hab. Wojciech 

Buchner 

02.07.2021 r. 
godz. 12.00-16.00 

(ustny, platforma teams) 
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Urban policy and problems 
of city management 

(OPCJA) 
Dr Adam Danek 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Konflikty społeczne i 
Instytucje społeczne we 

współczesnej Polsce 
(OPCJA) 

Dr Agata Nijander-
Dudzińska 

Wpis oceny końcowej  
do systemu 06.07.2021 r. 

Wpis oceny końcowej  
do systemu 15.09.2021 r. 

Dylemat Europy: podział 
czy zjednoczenie? 

(OPCJA) 

Prof. dr hab. Ryszard 
Terlecki 

  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  

 


