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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 

Komunikacja społeczna 
Prof. AIK dr hab. 
Mirosław Lakomy 

30.06.2021 r. gr. 01 i 02 
godz. 9.00  

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
 

06.09.2021 r. 
godz. 12.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
 

Podstawy makro i 
mikroekonomii 

Dr Alicija Malevska 

23.06.2021 r. 
godz. 11.00 - 12.00  

(pisemny online) 
 

07.09.2021 r. 
godz. 11.00 - 12.00 

(pisemny online)  
 

Życie publiczne w RP Dr Maciej Korkuć 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Kampanie polityczne i 
wyborcze 
(OPCJA) 

Dr Konrad Oświecimski 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Historia dyplomacji XX 
wieku (OPCJA) 

Dr hab. Witold Mazurek 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Obsługa arkusza 
kalkulacyjnego  

Mgr Marcin Lipa 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

08.09.2021 r. 
godz. 18.00-19.30 
(pisemny online)  
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Podstawy prawa Dr Mateusz Pękala 
29.06.2021 r. 
godz. 11.00 

 
02.09.2021 r. 

godz. 9.00 
 

Zarządzanie własnym 
wizerunkiem 

Mgr Paulina Heizer 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Statystyka Mgr Ewa Kopeć 
01.07.2021 r. 

godz. 18.30-19.15 
pisemny 

09.09.2021 r. 
godz. 18.30-19.15 

pisemny 
 

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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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 

Zarządzanie strategiczne 
Dr Agnieszka Klucznik-

Toro 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Zarządzanie projektami 
Dr Agnieszka Klucznik-

Toro 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Zarządzanie jakością Dr Katarzyna Szmyd 
23.06.2021 r. 

godz. 9:30-10:15 
 

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

Obsługa modułów e-
administracji 

Dr Janusz Sasak 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Instytucje Unii Europejskiej Dr Maciej Korkuć 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Źródła współczesnego ładu 
międzynarodowego i 

źródła konfliktów  
(OPCJA) 

Dr Joanna Lubecka 
01.07.2021 r. 

godz. 12:00-16:00 
(ustny) 
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Współczesne techniki 
komputerowe w 

zarządzaniu organizacją 
(OPCJA) 

Dr Janusz Sasak 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Rynki i instrumenty 
finansowe (OPCJA) 

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. 

 

Elektroniczne formy 
zarządzania i nowoczesne 
technologie zatrudnienia 

(OPCJA) 

Dr Kinga Piwowarska 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Prawne aspekty 
zarzadząnia informacją 

(Infobr) 
Dr Tomasz Litwin 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Technologie wyszukiwania 
i analizy informacji 

(Infobr) 
Dr hab. Witold Mazurek 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Cyberbezpieczeństwo 
informacji 

(Infobr) 
Mgr Piotr Liszka 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 06.07.2021 r. 

 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Wikinomia 
(Infobr) 

Dr Michał Drzonek 
23.06.2021 r. 

godz. 9:00 
 

 

Zarządzanie relacjami z 
klientami (CRM) 

(Infobr) 

Dr Magdalena Kowalska-
Musiał 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Internet rzeczy – szanse i 
zagrożenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa (CYB) 

Prof. AIK dr hab. 
Mirosław Lakomy 

28.06.2021 r. 
godz. 9.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 

06.09.2021 r. 
godz. 9.00 

(Egzamin ustny, Platforma Teams) 
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Bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży w 

cyberprzestrzeni (CYB) 
Dr Radosław Zyzik   

Prawne aspekty 
cyberbezpieczeństwa (CYB) 

Dr Mateusz Pękala 
24.06.2021 r. 

godz. 10.00-10.30 
pisemny 

02.09.2021 r. 
godz. 11.00-11.30 

pisemny 

Zagrożenia informacyjne w 
cyberprzestrzeni – 

dezinformacja, trolling, 
manipulacja informacją  

(CYB) 

Dr Tomasz Grabowski 
28.06.2021 r. 
godz. 13:30 

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

Cyberataki – analiza 
przypadków (CYB) 

Prof. Shota Gvineria 

 
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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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 

Zarządzanie ryzykiem i 
ciągłością działania 
przedsiębiorstwa 

(OPCJA) 

Dr hab. Beata 
Domańska-Szaruga 

28.06.2021 r. 
godz. 11.30-12.30 

(pisemny, platforma Teams) 
------------------------------------------------ 

Zarządzanie procesami w 
administracji publicznej 

(OPCJA) 
Dr Paula Pypłacz 

29.06.2021 r. 
godz. 8:00-9-00 

(platforma TEAMS) 
------------------------------------------------ 

Koszty w podejmowaniu 
decyzji gospodarczych 

(OPCJA) 
Dr hab. Artur Kożuch 

 
Wpis oceny końcowej  

do systemu do 06.07.2021 r. 
 

Wpis oceny końcowej  
do systemu do 15.09.2021 r. 

 

Polityczne i społeczne 
aspekty 

cyberbezpieczeństwa 
(OPCJA) 

Dr Tomasz Grabowski 
28.06.2021 r. 

godz. 9:45 
------------------------------------------------ 

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.  

 


