
Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja I stopnia  
Rok studiów: I  
Forma studiów: stacjonarne  
 

  Przedmioty 

SEMESTR 1 (2 grupy) Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćwicz. forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 
 

Podstawy prawoznawstwa  

W – dr hab. M. Bartoszewicz, prof. UJD 

Ćw – mgr M. Kaczmarzyk-Witecka 

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

6 Wykłady – mail grupowy, google classroom,      

platforma Teams 

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma google       
classroom,  google meet 

Historia administracji 

W – dr hab. T. Szulc, prof. UJD 

Ćw – mgr M. Makuch 

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

5 Wykłady – platforma teams, poczta internetowa      
t.szulc@ujd.edu.pl 

Ćwiczenia – mail m.makuch@ujd.edu.pl,    
platforma zoom, wspomagająco platforma google     
classroom,  

Nauka administracji  

W – dr hab. P. Wolnicki, prof. UJD 

Ćw – dr P. Bieś-Srokosz 

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

5 Wykłady – platforma zoom, mail grupowy, poczta       
internetowa 

Ćwiczenia – Classroom + email 

Podstawy ekonomii 

W – dr P. Zasępa 

Ćw – dr T. Kyrylych 

2 
 

1 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

5 Wykłady – platforma Teams, zoom, skype, poczta       
internetowa 

Ćwiczenia – mail grupowy, maile indywidualne;      
platforma google classroom; Skype 

Podstawy socjologii – dr S. Lenik  2 

 
ćwiczenia-ocen

a 
2 Ćwiczenia – skype, poczta internetowa 

Technologie informacyjne – dr W. 

Sołtysiak 

 1 (3 gr) 
 

lab-ocena 2 Laboratoria – narzędzie Wiadomości platforma     
e-nauka,platforma BBB, poczta mailowa 

Logika prawnicza – dr K. Paluszek  1 
 

ćw -ocena 2 Ćwiczenia – platforma clasroom (+     
videokonferencje w Google Meet), poczta     
UJD 

Ochrona własności intelektualnej – 

mgr M. Książek 

 1 
 

konw -ocena 2 Konwersatoria – platforma zoom, platforma     
clasroom, poczta internetowa, 

Metody uczenia się i studiowania – mgr 

M. Wrzalik 

 1 
 

ćw 
-ocena 

1 Ćwiczenia – platforma google classroom, poczta      
UJD 

  



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja I stopnia  
Rok studiów: II  
Forma studiów: stacjonarne  

Przedmioty 

SEMESTR 3  
(2 grupy) 

Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji wykład kon./ćwicz. forma 
zaliczenia 

E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 

Administracyjnoprawny status osób 

fizycznych 

W – dr E. Żelasko-Makowska, prof. UJD 

Ćw – mgr M. Kiedrzynek 

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

6 Wykłady – mail grupowy, platforma google      
classroom, platforma meeting zoom 

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma meeting      
zoom 

Organizacja i zarządzanie w administracji 

– dr K. Hampel 

 1 
 

Ćw.-ocena 2 Ćwiczenia – Microsoft Teams + email,      
zoom 

Podstawy prawa cywilnego  

W – dr J. Jasińska 

Ćw – mgr K. Kwiatkowska 

3 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena , 

8 Wykłady – Platforma google classroom,  

Ćwiczenia –mail grupowy, platforma google     
classroom, platforma meeting zoom 

Podstawy prawa karnego  

W – dr Adam Wróbel 

Ćw – dr Adam Wróbel 

2 
 

1 
 

w- egzamin 
Ćw-ocena 

4 Wykłady – platforma google classroom,     
google meet; wyjątkowo: mail grupowy 

Ćwiczenia – platforma google classroom,     
google meet; wyjątkowo: mail grupowy 

1 PDW kierunkowy 

Ustrój służb policyjnych – dr B. 

Walczak-Kowalik 

Współczesne prawo wyborcze – mgr M. 

Wrzalik 

 2 konw  -ocena 3 Konwersatoria 1 – mail grupowy,     
platforma google classroom, platforma    
meeting zoom 

Konwersatoria 2 – platforma google     
classroom, poczta UJD 

2 PDW kierunkowy 

Partycypacja mieszkańców w 

samorządzie terytorialnym – mgr P. 

Ruksza 

Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy 

– dr O. Kucharski 

 2 konw  -ocena 3 Konwersatoria 1 – mail grupowy, platforma      

meeting zoom 

Konwersatoria 2 – mail grupowy; zoom.us 

 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja I stopnia  
Rok studiów: III  
Forma studiów: stacjonarne  

Przedmioty 

SEMESTR 5 (2 grupy) Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćwicz. forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 
 

Postępowanie administracyjne 

W – dr E. Wójcicka 

Ćw – mgr M. Kiedrzynek  

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena  

6 Wykłady – platforma google classroom, Google      
meet;  mail grupowy 

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma meeting      
zoom 

Zamówienia publiczne  

W – dr K. Mucha 

Ćw – mgr K. Gębka 

1 
 

1 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

3 Wykłady – Zoom + email 

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma MS Teams 

Prawo międzynarodowe  

W – dr D. Kaniewska 

Ćw – dr D. Kaniewska 

1 
 

1 
 

w- egzamin 
ćw-ocena 

3 Wykłady – Zoom 

Ćwiczenia – Zoom 

Seminarium  dyplomowe  

dr hab. P. Wolnicki, prof. UJD 

dr P. Sołtysiak 

dr J. Jasińska 

 2 
 

sem.- ocena  3 Seminarium 1 – platforma zoom, mail      

grupowy, poczta internetowa 
Seminarium 2 – mail indywidualny,     
platforma meeting  zoom. 
Seminarium 3 – platforma google classroom,      

kontakt indywidualny mailowy lub    
telefoniczny. 
 

1 przedmiot do wyboru kierunkowy 

Prawo podatkowe – dr A. Słysz 

Demokracja bezpośrednia w Polsce i na świecie – 

mgr M. Wrzalik 

 2 konw– ocena 3 Konwersatoria 1 – Platforma ZOOM,     
USOSmail, poczta internetowa. 
Konwersatoria 2 – platforma google     

classroom, poczta UJD 
 
 

2 przedmiot do wyboru kierunkowy 

Status kobiet w prawie polskim – dr E. 

Żelasko-Makowska, prof. UJD 

Prawna ochrona przyrody w Polsce i w Unii 

Europejskiej – dr hab. A. Habuda, prof. UJD 

 2 konw– ocena 3 Konwersatoria 1 – mail grupowy, platforma      

google classroom, platforma meeting zoom 
 
 

Konwersatoria 2 – Zoom + email      
pracowniczy 

 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja II stopnia  
Rok studiów: I 
Forma studiów: stacjonarne  
 

  Przedmioty 

SEMESTR 1 (1 grupa) Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćwicz

. 
forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 
 

Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej 

Polskiej 

W – dr hab. B. Przywora, prof. UJD 

Ćw – mgr M. Wrzalik 

2 
 

2 
 

w- egzamin 
ćw-ocena  

7 Wykłady – google classroom 

Ćwiczenia – platforma google classroom, poczta      
UJD 

Informacja w administracji publicznej – dr M. 

Paradowski 

2 
 

 w- egzamin 
 

5 Wykłady – microsoft teams, e-mail     
grupowy 

Publiczne prawo konkurencji 

W – dr A. Wojtkowiak 

Ćw – dr A. Wojtkowiak 

1 
 

1 
 

 w- egzamin 
ć-ocena 

5 Wykłady – mail grupowy, platforma google      
classroom;  

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma google      
classroom;  

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

administracji publicznej 

W – dr K. Hampel 

Ćw – dr K. Hampel 

1 
 

1 
 

 w- egzamin 
ćw-ocena 

5 Wykłady – Microsoft Teams + email, zoom 

Ćwiczenia –  Microsoft Teams + email,zoom 

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – dr 

Adam Wróbel 

 1 
 

ćw-ocena 2 Ćwiczenia – platforma google classroom,     
google meet; wyjątkowo: mail grupowy 

Ekonomiczne zagadnienia konsumpcji – prof. 

dr hab. W. Ostasiewicz 

 2 
 

ćw-ocena 2 Ćwiczenia – Microsoft Teams, poczta     
internetowa 

 

 

 

 

 

 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja II stopnia  
Specjalność: Administracja samorządowa (AS), Administracja ochrony i kontroli prawnej (AOiKP) 

Rok studiów: II 
Forma studiów: stacjonarne  

  Przedmioty 

SEMESTR 3  
(1 grupa dla przedmiotów: A, B; 

 1 AO i 1 AS) 

Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćw. forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 

System ubezpieczeń społecznych w RP 

W – dr O. Kucharski 

Ćw – mgr K. Gębka 

1 

 

1 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

 

5 Wykłady –mail grupowy; zoom.us 

Ćwiczenia – mail grupowy, platforma MS      

Teams 

2 Wykład do wyboru ( 1 z 2) 

E- administracja lub  Zarządzanie dokumentacją  w 

administracji publicznej – dr hab. P. Wolnicki, prof. UJD 

2 
 

 w- egzamin 5 Wykłady – platforma zoom, mail grupowy,      

poczta internetowa 
 

Przedmiot kierunkowy do wyboru grupa B 

1. Prawo bezpieczeństwa energetycznego – prof. dr 

hab. A. Lipiński 

2.Władza wykonawcza w państwach europejskich w 

ujęciu prawnoporównawczym – prof. M. Grzybowski 

 2 
 
 
 

Ćw. ocena 3 Ćwiczenia – maile indywidualne, platforma     
meeting zoom 
 

1 Wykład do wyboru (1 z 2)  Regulacje wyznaniowe w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulacje wyznaniowe w 

Unii Europejskiej – dr K. Dziub 

2 

 

 w-ocena 4 Wykłady – e-mail, uczelniana platforma     
e-learningowa (Moodle) 

 

Seminarium dyplomowe  

Dr E. Żelasko-Makowska, prof. UJD 

Prof. dr hab. K. Skotnicki 

 2 

  

Sem - ocena 7 Seminarium 1 – mail indywidualny, platforma      
meeting zoom 

Seminarium 2 – platforma Teams, Skype,      
mail indywidualny 

Istota i rozwój samorządu terytorialnego na ziemiach 

polskich – mgr M. Makuch 

 1  

 

konw– ocena 2 Konwersatoria - mail   
m.makuch@ujd.edu.pl, platforma zoom,   
wspomagająco platforma google   
classroom,  

Pozycja prawna  radnych i funkcjonariuszy 

samorządowych – dr hab. B. Przywora, prof. UJD 

 1  

 

konw– ocena 2 Konwersatoria – google classroom 

Podstawy prawne działalności i organizacji służb 

porządku publicznego – dr M. Kiedrzynek 

 1 

 

konw – 
ocena 

2 

 

Konwersatoria – mail grupowy, platforma     
meeting zoom 

Kontrola administracji publicznej – dr E. 

Żelasko-Makowska, prof. UJD 

 1 

 

konw – 
ocena 

2 

 

Konwersatoria – mail grupowy, platforma     

google classroom, platforma meeting zoom 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja  I stopnia  
Rok studiów: I  
Forma studiów: niestacjonarne  

Przedmioty 

SEMESTR 1 (1 grupa) Kanały komunikacji wraz z podaniem 
platformy do wideokonferencji 

wykład kon./ćwicz. forma 
zaliczenia 

E
C
T
S 

Liczba godz. w sem. 

Podstawy prawoznawstwa 

W – dr hab. M. Bartoszewicz prof. UJD 

Ćw – mgr M. Kaczmarzyk-Witecka  

20 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

6 wykład- mail grupowy, google classroom, 

platforma Teams 

ćwiczenia – mail grupowy,  platforma google 
classroom,  google meet 

Historia administracji 

w- prof. T. Szulc 

ćw-mgr M. Makuch 

20 

 

20 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład- platforma teams, poczta 
internetowa: T.Szulc@ujd.edu.pl 

ćwiczenia-mail m.makuch@ujd.edu.pl, 
platforma zoom, wspomagająco platforma 
google classroom,  

Nauka administracji  

w-dr P. Bieś-Srokosz 

ćw- dr P. Bieś-Srokosz 

20 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład-Classroom + email 

ćwiczenia-Classroom + email 

Podstawy ekonomii 

w- dr T. Kyrylych 

ćw- dr T. Kyrylych 

20 

 

10 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład - mail grupowy, maile indywidualne; 

platforma google classroom; Skype 

ćwiczenia - mail grupowy, maile indywidualne; 

platforma google classroom; Skype 

Podstawy socjologii 

ćw- dr S. Lenik 

 15 

 

Ćw-ocena 2 ćwiczenia - skype, poczta internetowa 

 

Technologie informacyjne  

lab- dr P. Ucieklak-Jeż, prof. UJD 

 10 ( 1gr) 

 

lab- ocena 2 laboratorium-microsoft 365, skype 

Logika prawnicza 

ćw- dr K. Paluszek 

 10 

 

ćw-ocena 2 ćwiczenia- platforma clasroom (+ 
videokonferencje Meet), e-mail 

Ochrona własności intelektualnej 

konw- mgr M. Książek 

 10 

 

konw -ocena 2 konwersatorium -platforma zoom, platforma 
clasroom, poczta internetowa, 

Metody uczenia się i studiowania 

ćw- mgr M. Wrzalik 

 9 

 

ćw- ocena 1 ćwiczenia-platforma google classroom, poczta UJD 

 
 
 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja  I stopnia  
Rok studiów: II  
Forma studiów: niestacjonarne  

Przedmioty 

SEMESTR 3 (1 grupa) Kanały komunikacji wraz z podaniem 
platformy do wideokonferencji 

wykład kon./ćwicz. forma 
zaliczenia 

E
C
T
S 

Liczba godz. w sem. 

Administracyjnoprawny status osób 

fizycznych 

w- dr E. Żelasko-Makowska, prof. UJD 

ćw- dr M. Kiedrzynek 

20 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 

6 wykład- mail grupowy, platforma google classroom, 

platforma meeting zoom 

ćwiczenia-mail grupowy, platforma meeting 
zoom 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji - dr K. Hampel 

 15 

 

Ćw.-ocena 2 ćwiczenia- Microsoft Teams + email, zoom 

Podstawy prawa cywilnego  

w- dr J. Jasińska 

ćw- dr A. Rogacka-Łukasik 

25 

 

25 

 

w- egzamin 

ćw-ocena , 

8 wykład- Platforma google classroom 

ćwiczenia-mail grupowy, platforma meeting zoom, 

platforma google classroom.  

Podstawy prawa karnego 

w- dr Adam Wróbel 

ćw- dr Adam Wróbel 

20 

 

15 

 

w- egzamin 

Ćw-ocena 

4 wykład- platforma google classroom, google 
meet; wyjątkowo: mail grupowy 

ćwiczenia- platforma google classroom, google 
meet; wyjątkowo: mail grupowy 

1 PDW kierunkowy 

Rzymskie prawo rzeczowe - dr M. 

Tomasiewicz 

Spadki w prawie rzymskim i 

współcześnie - dr M. Tomasiewicz 

 15 konw 
-ocena 

3 konwersatorium- ZOOM, poczta UJD 

2 PDW kierunkowy 

Partycypacja mieszkańców w 

samorządzie terytorialnym - mgr P. 

Ruksza 

Judicial review of public administration 

in Europe - mgr P. Ruksza 

 15 konw 
-ocena 

3 konwersatorium-mail grupowy, platforma meeting 

zoom 

Wykład swobodnego wyboru II 

Prawo budowlane - dr M. Paradowski 

Prawne formy działania administracji 

publicznej - dr M. Paradowski 

15  w  -zal 2 Wykłady – microsoft teams, e-mail grupowy 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek: Administracja  I stopnia  
Rok studiów: III  
Forma studiów: niestacjonarne  
 

Przedmioty 

SEMESTR 5 (1 grupa) Kanały komunikacji wraz z 
podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćwicz. forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 

 

Postępowanie administracyjne  

w-dr E. Wójcicka 

ćw- dr M. Kiedrzynek 

20 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena  
6 wykład - platforma google classroom, Google 

meet;  mail grupowy 

 

ćwiczenia-mail grupowy, platforma meeting 
zoom 

Zamówienia publiczne  

w- dr K. Mucha 

ćw- mgr K. Gębka 

15 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 
3 wykład - Zoom + email 

ćwiczenia-mail grupowy, platforma MS Teams 

Prawo międzynarodowe  

w- dr D. Kaniewska 

ćw- dr D. Kaniewska 

15 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena 
3 wykład - Zoom 

ćwiczenia - Zoom 

Seminarium  dyplomowe  

Dr hab. M. Bartoszewicz, prof. UJD 

Dr D. Kaniewska 

 20 

  

sem.- ocena  3 Seminarium 1 – maile indywidualne, google 

classroom, platforma Teams 

Seminarium 2 –  Zoom 

1 przedmiot do wyboru kierunkowy 

Prawo podatkowe - dr A. Słysz 

Podatki i opłaty lokalne - dr A. Słysz 

 15  konw– ocena 3 konwersatorium - Platforma ZOOM, 
USOSmail, poczta internetowa. 

2 przedmiot do wyboru kierunkowy (1 do 

wyboru) 

Europejskie prawo administracyjne - dr E. 

Żelasko-Makowska, prof. UJD 

Status kobiet w prawie polskim -  dr E. 

Żelasko-Makowska, prof. UJD 

 15 

 

konw– ocena 3 konwersatorium- mail grupowy, platforma 

google classroom, platforma meeting zoom 

 

 



Rok akademicki 2020/2021 

TOK STUDIÓW 
Kierunek : Administracja II stopnia - specjalność od II sem. 
Specjalność : Administracja samorządowa (AS),  
Administracja ochrony i kontroli prawnej ( AOiKP) –  
Rok studiów: I  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  

  Przedmioty 

SEMESTR 1 (1 grupa) Kanały komunikacji wraz z 
podaniem platformy do 

wideokonferencji 

. 

wykład kon./ćwicz. forma 
zaliczenia 

E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 

 

Zasady ustroju politycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w- dr. Prof. UJD B. Przywora 

ćw- mgr M. Wrzalik 

15 

 

15 

 

w- egzamin 

ćw-ocena  

7 wykład- google classroom 

ćwiczenia-platforma google classroom, poczta 

UJD 

Informacja w administracji publicznej 

w- dr M. Paradowski 

15 

 

 w- egzamin 

 

5 wykład- microsoft teams, e-mail grupowy 

Publiczne prawo konkurencji 

w-dr A. Wojtkowiak 

ćw- dr A. Wojtkowiak 

15 

 

15 

 

 w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład-mail grupowy, platforma google 

classroom 

ćwiczenia- mail grupowy, platforma google 

classroom 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

administracji publicznej 

w- dr K. Hampel 

ćw- dr K. Hampel 

15 

 

15 

 

 w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład- Microsoft Teams + email, zoom 

ćwiczenia- Microsoft Teams + email, zoom 

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

ćw- dr Adam Wróbel 

 15 

 

ćw-ocena 2 ćwiczenia- platforma google classroom, 
google meet; wyjątkowo: mail grupowy 

Ekonomiczne zagadnienia konsumpcji 

ćw- prof. dr hab. W. Ostasiewicz 

 15 

 

ćw-ocena 2 ćwiczenia -Microsoft Teams, poczta 
internetowa 

1 Wykład swobodnego  wyboru* 

Organizacja polskiej sł. cywilnej   ALBO  
Służba cywilna w Polsce na tle 
porównawczym 

w- dr hab. B. Przywora,  prof. UJD 

10  w- zal 2 wykład - google classroom 

 

 

 



Rok akademicki 2020/2021 
TOK STUDIÓW 

Kierunek : Administracja II stopnia  
Specjalność : Administracja samorządowa (AS),  Administracja ochrony i kontroli prawnej ( AOiKP)  
Rok studiów: II  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  

  Przedmioty 

SEMESTR 3  

(2 grupy),  (1 AO i 1 AS) 

Kanały komunikacji wraz  
z podaniem platformy do 

wideokonferencji 
wykład kon./ćw. forma 

zaliczenia 
E
C
T
S 

Liczba godz. w tyg. 

System ubezpieczeń społecznych w RP 

W – dr O. Kucharski 

Ćw – mgr K. Gębka 

15 15 w- egzamin 

ćw-ocena 

5 wykład-mail grupowy; zoom.us 

ćwiczenia-mail grupowy, platforma MS Teams 

2 Wykład do wyboru ( 1 z 2) 

E- administracja lub  Zarządzanie dokumentacją 

w administracji publicznej – dr hab. P. Wolnicki, 

prof. UJD  

15 

 

 w- egzamin 5 wykład - platforma zoom, mail grupowy, 

poczta internetowa 

 

Przedmiot kierunkowy do wyboru grupa B: 

System ochrony praw dziecka - dr P. Sołtysiak 

Orzeczenia prejudycjalne TSUE w polskich 

sprawach administracyjnych ALBO The Court of 

Justice of European law-the institution, 

procedure and case law - dr K. Paluszek 

 15 Ćw. ocena 3 ćwiczenia-mail grupowy/mail 
indywidualny, platforma meeting 
zoom/platforma  google classroom. 

Przedmioty K.Paluszek - platforma 
clasroom (+ videokonferencje Meet), 
e-mail 

1 Wykład do wyboru (1 z 2): Regulacje 

wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

Regulacje wyznaniowe w Unii Europejskiej - dr 

K. Dziub 

15 

 

 w-ocena 4 wykład- e-mail, uczelniana platforma 
e-learningowa (Moodle)  

Seminarium dyplomowe  

prof. A. Habuda 
dr M. Bartnik  
dr K. Paluszek 

 20 

  

Sem - ocena 7 Seminarium 1 – Zoom + email pracowniczy 

Seminarium 2 – maile indywidualne; 
platforma meeting zoom; platforma 
classroom 

Seminarium 3 – - platforma clasroom (+ 
videokonferencje Meet), e-mail 

Istota i rozwój samorządu terytorialnego na 

ziemiach polskich - mgr M. Makuch 

 10 

 

konw– ocena 2 konwersatorium - mail 
m.makuch@ujd.edu.pl,  platforma zoom, 
wspomagająco platforma google 
classroom, 

Pozycja prawna  radnych i funkcjonariuszy 

samorządowych - mgr P. Ruksza 

 10 

 

konw– ocena 2 konwersatorium-mail grupowy, platforma 

meeting zoom 



Podstawy prawne działalności i organizacji 

służb porządku publicznego - dr M. Kiedrzynek  

 10 

 

konw – 
ocena 

2 konwersatorium- mail grupowy, platforma 
meeting zoom 

Kontrola administracji publicznej - dr E. 

Żelasko-Makowska, prof. UJD 

 10 

 

konw – 
ocena 

2 konwersatorium- mail grupowy, platforma 
google classroom, platforma meeting zoom 

 


