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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 

Polityki publiczne  
w Polsce 

Dr Marcin Kędzierski 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 15.09.2021 r. 

Zarządzanie publiczne Dr hab. Artur Kożuch 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 15.09.2021 r. 

Etyka sfery publicznej 
Prof. dr hab. Bogdan 

Szlachta 
  

Przemiany ustrojowe 
Polski po 1989  

Mgr Jan Rokita   

Globalne paradygmaty 
rozwoju (OPCJA) 

Dr Renata Kurpiewska-
Korbut 

25.06.2021 r. 
godz. 11:00-11:45 

(pisemny, platforma Teams) 

10.09.2021 r. 
godz. 11:00-11:45 

(pisemny, platforma Teams) 

Pozyskiwanie środków 
funduszy pomocowych  

z UE 

Dr Agnieszka Klucznik-
Toro 

Wpis oceny końcowej do systemu 
 do 06.07.2021 r. 

Wpis oceny końcowej do systemu 
 do 15.09.2021 r. 
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Polityka prawa  Dr hab. Julia Stanek   

English for Politics and 
Administration 

Dr Christopher Reeves 
21.06.2021 r. 

godz. 10:00-12:00 
 

07.09.2021 r. 
godz. 10:00-12:00 

 

Polska polityka 
zagraniczna 1989-2020 

Mgr Jan Rokita   

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 

Polityka transportowa 
jako polityka publiczna 

(OPCJA) 
Dr Łukasz Zaborowski 

23.06.2021 r. 
godz. 10.00 

06.09.2021 r. 
godz. 10.00 

Redagowanie 
dokumentów w 

administracji rządowej 
(ARZ) 

Mgr Ewa Kopeć 
24.06.2021 r. 

godz. 8.00-8.45 
pisemny 

09.09.2021 r. 
godz. 8.00-8.45 

pisemny 

Finanse publiczne i system 
finansowy w gospodarce 

rynkowej 
(ARZ) 

Dr hab. Artur Kożuch 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 06.07.2021 r. 
Wpis oceny końcowej do systemu 

 do 15.09.2021 r. 

Innowacyjność w 
administracji rządowej 

(ARZ) 
Dr Tomasz Litwin 

Wpis oceny końcowej do systemu 
 do 06.07.2021 r. 

Wpis oceny końcowej do systemu 
 do 15.09.2021 r. 

Alternatywne 
rozwiązywanie sporów 

(ARZ) 
Dr Mateusz Pękala 

25.06.2021 r. 
godz. 19.00-9.30 

pisemny 

02.09.2021 r. 
godz. 10.00-10.30 

pisemny 
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American Foreign Policy in 
the Twenty-First Century 

(OPCJA) 
Dr Christopher Reeves 

30.06.2021 r. 
godz. 10:00-12:00 

 

09.09.2021 r. 
godz. 10:00-12:00  

 

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.  

 


