Wrocław, dnia 8 stycznia 2019 r.
Harmonogram zajęć
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
semestr zimowy, 2018/2019
Sobota: 27.10.2018 r.
09:00 – 09:50
– Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019
Amfiteatr B budynek C WPAE, ul. Więzienna 8/12
zajęcia odbędą się w sali 217 A budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
ul. Uniwersytecka 22/26
10:00 – 11:30 (2h) – Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego /wykład
(dr Andrzej Chajbowicz)
11:45 – 14:00 (3h) – Konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy wykonawczej / wykład
(dr Ryszard Balicki)
14:30 – 16:45 (3h) – Historia systemów administracji publicznej /wykład
(dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr)
Sobota: 17.11.2018 r. / sala 215 budynek A Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26
09:30 – 11:45 (3h) – Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego / wykład
(dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
12:00 – 13:30 (2h) – Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego / wykład
(dr Andrzej Chajbowicz)
14:00 – 16:15 (3h) – Historia systemów administracji publicznej / wykład
(dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr)

Sobota: 24.11.2018 r. / sala 212 budynek A WPAE ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 10:30 (2h) – Elementy nauki administracji / wykład (dr Andrzej Pakuła)
10:45 – 12:15 (2h) – Elementy nauki administracji / wykład (dr Andrzej Pakuła)
12:45 – 15:00 (3h) – Konstytucyjne podstawy ustroju państwa / wykład
(prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)
15:15 – 16:45 (2h) – Konstytucyjne podstawy ustroju państwa / wykład
(prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)

Niedziela: 25.11.2018 r. sala 2 budynek C WPAE, ul. Więzienna 8/12
09:30 – 11:00 (2h) – Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego / wykład
(dr Andrzej Chajbowicz)
11:15 – 12:45 (2h) – Konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy wykonawczej / wykład
(dr Ryszard Balicki)
13:15 – 14:45 (2h) – Konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy wykonawczej / wykład
(dr Ryszard Balicki)

Sobota: 01.12.2018 r. /sala 404 budynek C WPAE, ul. Więzienna 8/12
09:30 – 11:45 (3h) Elementy nauki administracji /wykład (dr Andrzej Pakuła)
12:00 – 14:15 (3h) Prawne formy działania administracji publicznej /ćwiczenia
(dr Barbara Kowalczyk)
14:45 – 17:00 (3h) Historia systemów administracji publicznej / wykład
(dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr)
Sobota: 08.12.2018 r. / sala 103 budynek B Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii, Wrocław, ul. Kuźnicza 46/47
09:30 – 11:45 (3h) – Reformy administracji terenowej /ćwiczenia (dr Dominika Cendrowicz)
12:00 – 13:30 (2h) – Ustrój naczelnych i centralnych organów administracji publicznej /
wykład (dr Andrzej Chajbowicz)
14:00 – 15:30 (2h) – Konstytucyjne podstawy ustroju państwa / wykład
(prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)
15:45 - 17:15 (2h) – Konstytucyjne podstawy ustroju państwa /wykład
(prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)
Niedziela: 09.12.2018 r. / sala 103 budynek B Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii, Wrocław, ul. Kuźnicza 46/47
09:30 – 11:45 (3h) – Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego / wykład
(dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
12:00 – 13:30 (2h) – Konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy wykonawczej / wykład
(dr Ryszard Balicki)
14:00 – 15:30 (2h) – Ustrój naczelnych i centralnych organów administracji publicznej
/ wykład (dr Andrzej Chajbowicz)
15:45 – 17:15 (2h) – Elementy nauki administracji / wykład (dr Andrzej Pakuła)
Sobota: 12.01.2019 r. / sala 2.05 budynek D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
09:30 – 11:45 (3h) – Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego /wykład
(dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
12:00 – 14:15 (3h) – Reformy administracji terenowej / ćwiczenia (dr Dominika Cendrowicz)
14:45 – 17:00 (3h) – Ustrój naczelnych i centralnych organów administracji publicznej
/ wykład (dr Andrzej Chajbowicz)

Niedziela: 13.01.2019 r. / sala 2.05 budynek D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
09:30 – 11:00 (2h) – Prawne formy działania administracji publicznej / ćwiczenia
(dr Barbara Kowalczyk)
11:15 – 12:45 (2h) – Prawne formy działania administracji publicznej / ćwiczenia
(dr Barbara Kowalczyk)
13:15 – 14:00 (1h) – Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego / wykład
(dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
14:15 – 15:45 (2h) – Ustrój naczelnych i centralnych organów administracji publicznej
/ wykład (dr Andrzej Chajbowicz)

W semestrze I obowiązują egzaminy z następujących przedmiotów:
1.
2.
3.
4.

Konstytucyjne podstawy ustroju państwa,
Ustrój naczelnych i centralnych organów administracji publicznej,
Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego,
Elementy nauki administracji.

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenia.
W celu zaliczenia semestru I, karty egzaminacyjne należy złożyć w Sekcji po zakończeniu
sesji egzaminacyjnej, z pełnym kompletem wpisanych ocen z zaliczeń i egzaminów.
Oceny winny być wpisane cyfrowo, słownie i z datą przeprowadzonego egzaminu lub
zaliczenia.

