
Wrocław, dnia: 6.12. 2021 r. 

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

     8.30-9.00        spotkanie organizacyjne 
dr Barbara Kowalczyk

9.00 – 10.30 wykład 2 Ochrona środowiska w unormowaniach Konstytucji dr Rafał Mikowski

10:45 – 12.15
wykład 

/konwersatorium
1 w /1 k Ochrona środowiska w unormowaniach Konstytucji dr Rafał Mikowski

12.30 – 14.00 wykład 2 Rozwój myśli prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.30 – 11.45  wykład 3
Prawno - międzynarodowe aspekty w ochronie środowiska 

(ONZ, Rada Europy, OECD i inne) 
dr Barbara Kowalczyk

12.00 -  13.30 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

13:45 – 15.15 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 -10.30 wykład 2 Ochrona środowiska w Unii Europejskiej r.pr. mgr Magdalena Bar

10.45 – 12.15 wykład 2 Ochrona środowiska w Unii Europejskiej r.pr. mgr Magdalena Bar

12.30-14.00 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

14.15 -15.45 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 -10.30 wykład 2 Ochrona środowiska w Unii Europejskiej r.pr. mgr Magdalena Bar

10.45 – 12.15 wyklad 2 Ochrona środowiska w Unii Europejskiej r.pr. mgr Magdalena Bar

12.30 – 14.00 wykład 2 Projekty unijne mgr Dorota Nahrebecka – Sobota

Harmonogram zajęć

Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska

Rok akademicki 2021/2022, semestr I

2021-11-27

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2021-12-11

2021-12-12

2021-11-28

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 -10.30 wykład 2 Ochrona przyrody dr Rafał Mikowski

10.45 – 12.15 
wykład/konwers

atorium
1 w / 1 k Ochrona przyrody dr Rafał Mikowski

12.30 – 14.00 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

14.15- 16.15 wykład 2 Podstawy prawne ochrony środowiska dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 -10.30 konwersatorium 2 Ochrona środowiska w Unii Europejskiej r.pr. mgr Magdalena Bar

10.45 – 12.15 wykład 2 Organizacja ochrony środowiska  dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

12.30 – 14.00 wykład 2 Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego dr Anna Albin

14.15 -15.45 wykład 2 Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego dr Anna Albin

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00- 11.15 wykład 3 System finansowania ochrony środowiska w Polsce dr Marek Mielczarek

11.30 – 13.45 wykład 3 Sprawozdawczość w ochronie środowiska dr inż. Mateusz Cuske

14.00 – 16.15 konwersatorium 3 Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego dr Anna Albin

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 -10.30 wykład 2 Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego dr Anna Albin

10.45 – 13.00 konwersatorium 3 Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego dr Anna Albin

13.15 – 15.30 wykład 3 Organizacja ochrony środowiska  dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO

2022-02-05

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2022-01-15

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2022-01-16

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2022-01-30



Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00- 11.15 wykład 3 Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska dr Elżbieta Kaleta – Jagiełło

11.30 – 13.00 konwersatorium 2 Sprawozdawczość w ochronie środowiska dr inż. Mateusz Cuske

13.15- 15.30 wykład 3 Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców mgr inż. Adrian Zając

15.45-17.15 wykład 2 Ochrona wód dr Rafał Mikowski

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00-10.30  konwersatorium 2 Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców mgr inż. Adrian Zając

10.45 -12.15 
wykład/konwers

atorium
1 w / 1 k System finansowania ochrony środowiska w Polsce dr Marek Mielczarek

12.30 – 14.45
wykład/konwers

atorium
1 w / 2 k Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska dr Elżbieta Kaleta – Jagiełło

15.00-16.30
wykład/konwers

atorium
1 w / 1 k Ochrona wód dr Rafał Mikowski

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2022-02-19

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

2022-02-20


