
Sesja egzaminacyjna semestr letni– studia niestacjonarne 
 

 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - NIESTACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

I ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
02.07-10.07.2021 r. 

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

Egzamin - II termin 
04.09-18.09.2021 r. 

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

data i godzina egzaminu 
 

data i godzina egzaminu 
 

Komunikacja społeczna 
Prof. AIK dr hab. 

Mirosław Lakomy 

 
19.06.2021 r. 
godz. 17.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
 

06.09.2021 r. 
godz. 11.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
 

Elektroniczne formy 
zarządzania i nowoczesne 
technologie zatrudnienia 

(OPCJA) 

Dr Kinga Piwowarska 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Podstawy socjologii 
Dr Agata Nijander-

Dudzińska 

22.06. – 18.00 – 19.30  
23.06. – 18.00-19.30  
25.06. – 18.00-19.30  
28.06. – 18.00-19.30  
29.06. – 8.00-9.30  
3.07. – 15.00-18.00  
10.07. – 8.00 – 12.00  
Egzamin ustny, Platforma Teams 

3.09. 2021 r. 
godz. 8.00 – 12.00  

(egzamin ustny, Platforma Teams)  

Polityka historyczna w 
Polsce 

(OPCJA) 
Dr Marek Lasota 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 
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Współczesne systemy 
polityczne 

Dr Agnieszka Puszkow-
Bańka 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Historia myśli społecznej i 
politycznej 

Dr Agnieszka Puszkow-
Bańka 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Rzeczpospolita Polska w II 
wojnie światowej 

(OPCJA) 
Dr Maciej Korkuć 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Współczesne zagadnienia 
sądowej kontroli 

administracji publicznej 
(OPCJA) 

Dr Anna Krzynówek-
Arndt 

03.07.2021 r. 
godz. 10.00-11.00 

 
 

Integracja europejska Dr Maciej Korkuć 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Podstawy zarządzania w 
administracji 

Dr hab. Beata 
Domańska-Szaruga 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 
 

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

Studia niestacjonarne 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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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - NIESTACJONARNE 
Sesja letnia,  rok akademicki 2020/2021 

II ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
02.07-10.07.2021 r. 

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

 

Egzamin - II termin 
04.09-18.09.2021 r. 

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

data i godzina egzaminu 
 

data i godzina egzaminu 
 

Urząd i Służba 
Bezpieczeństwa w PRL 

(OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. Filip 
Musiał 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Historia instytucji 
politycznych (OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. 
Wojciech Buchner 

  

Pragmatyki służbowe  
w administracji 

Dr Tomasz Litwin 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Zamówienia publiczne Dr Beata Nuzzo 

10.07.2021 r. 
godz. 12.00-12.45  

(test, platforma moodle) 
 

18.09.2021 r. 
godz. 11.00-11.45 

(test, platforma moodle) 

Postępowanie 
administracyjne 

Dr Wojciech Arndt 

10.07.2021 r. 
godz. 9:00-9:30  

(pisemny) 
 

 

Współczesna gospodarka 
rynkowa (OPCJA) 

Dr Agnieszka Klucznik-
Toro 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 
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Metody analizy polityk 
publicznych  

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

Język angielski B2 Mgr Lidia Oniszczuk 

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 Magdalena 

Płaneta 

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 Grażyna Zagórny 

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

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

 

Język niemiecki B2 Mgr Janusz Kawka 

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

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

 

 

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

Studia niestacjonarne 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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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - NIESTACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

III ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Egzamin - I termin 
02.07-10.07.2021 r. 

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

 

Egzamin - II termin 
04.09-18.09.2021 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. 17:00 

06.09.2021 r. 
godz. 17:00 

Procesy globalizacji i 
regionalizacji  

(Asif) 
Dr Adam Danek 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Zarządzanie projektem 
(Asif) 

Dr Paula Pypłacz 

03.07.2021 r. 
godz. 17:00-17:30 
(aplikacja TEAMS) 

 

 

Lobbing i grupy interesu 
(Apisp) (Asif) 

dr Konrad Oświecimski 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Społeczeństwo 
obywatelskie i organizacje 

społeczne 
(Asif) 

Dr Anna Krzynówek-
Arndt 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 
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Warsztaty cz. 2: Procedury 
pozyskiwania funduszy 

unijnych  
(Asif) 

Mgr Rafał Bartyzel 
03.07.2021 r. 

godz. 9:00-10:30 
(ustny) 

11.09.2021 r. 
godz. 9:00-10:30 

(ustny) 

Przywództwo i decyzje 
polityczne 

(Apisp) 

Prof. AIK dr hab. 
Wojciech Buchner 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Ochrona danych 
osobowych i informacji 

niejawnych 
(Apisp) 

Dr Mateusz Pękala 
16.06.2021 r. 

godz. 19.00-19.30 
(pisemny, Platforma Teams) 

25.06.2021 r. 
godz. 20.00 

(pisemny, Platforma Teams) 

Służby mundurowe RP 
(Apisp) 

Dr Michał Wenklar 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Finanse publiczne 
(Apisp) (Asif) 

Dr Alicija Malevska ---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Podziemie, opozycja i opór 
społeczny w Polsce  
1944-1989 (OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. Filip 
Musiał 

26.06.2021 r. 
godz. 8.00  

(ustny, aplikacja TEAMS) 
 

Zagadnienia polityki 
społecznej w orzecznictwie 
sądów administracyjnych 

(OPCJA) 

Dr Anna Krzynówek-
Arndt 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 10.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

Religia a polityka 
(OPCJA) 

Prof. AIK dr hab. 
Wojciech Buchner 

03.07.2021 r. 
Godz. 12.00-14.00 

(ustny, platforma Teams) 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Polityka wyznaniowa w 
Polsce. Historia i 

perspektywy 
(OPCJA) 

Dr Marek Lasota 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 
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Współczesna gospodarka 
rynkowa  
(OPCJA) 

Dr Agnieszka Klucznik-
Toro 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 10.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 18.09.2021 r. 

 

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

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

 


