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8.00-8.45 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychx x Źródła prawa administracyjnegoWstęp do postępowania w administracjix podstawy finansów publicznychx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczej

8.50-9.35 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychx x Źródła prawa administracyjnegoWstęp do postępowania w administracjix podstawy finansów publicznychx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczej

9:40-10:25 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychx x Źródła prawa administracyjnegoWstęp do postępowania w administracjix podstawy finansów publicznychx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczej

10:30-11:15 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychx x Źródła prawa administracyjnegoWstęp do postępowania w administracjix podstawy finansów publicznychx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczej

11:20-12:05 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy działalności gospodarczejx x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnegoxpodstawy działalności gospodarczejx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznych

12:10-12:55 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy działalności gospodarczejx x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnegoxpodstawy działalności gospodarczejx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznych

13:00-13:45 x podstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychpodstawy działalności gospodarczejx x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnegoxpodstawy działalności gospodarczejx podstawy finansów publicznychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznych

13:50-14:35 x podstawy działalności gospodarczejxpodstawy działalności gospodarczejx x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnegoxpodstawy działalności gospodarczejx podstawy finansów publicznychx podstawy finansów publicznych

14:40-15:25 x x x x x x

podstawy działalności gospodarczej 40 v Ilona Resztak łączenie z dsa2
podstawy prawa pracy 15 v Sylwia Kasperska łączenie z dsa2

źródła prawa administracyjnego 25 v Radosław Liberda łączenie z dsa2
podstawy finansów publicznych 40 v Ilona Resztak łączenie z dsa2
pracownia kompetencji zespołowych 25 v Ilona Resztak

wstęp do postępowania w administracji                      20 v Radosław Liberda łączenie z dsa2

podstawy przedsiębiorczości                                         10 10 v Ilona Resztak Łączenie ze wszystkimi



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

16.lis 17.lis 23.lis 24.lis 30.lis 01.gru 14.gru 15.gru 11.sty 12.sty 25.sty 26.sty 01.lut 02.lut

podstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjipracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznychpodstawy przedsiębiorczościŹródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpodstawy działalności gospodarczejpodstawy przedsiębiorczościpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychpracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji

podstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjipracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznychpodstawy przedsiębiorczościŹródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpodstawy działalności gospodarczejpodstawy przedsiębiorczościpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychpracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji

podstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjipracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznychpodstawy przedsiębiorczościŹródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpodstawy działalności gospodarczejpodstawy przedsiębiorczościpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychpracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji

podstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjipracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy finansów publicznychpodstawy przedsiębiorczościŹródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpodstawy działalności gospodarczejpodstawy przedsiębiorczościpracownia kompetencji zespołowychpodstawy finansów publicznychpracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji

podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegopracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczejpodstawy przedsiębiorczościWstęp do postępowania w administracjipodstawy finansów publicznychpodstawy finansów publicznychpodstawy przedsiębiorczościpracownia kompetencji zespołowychpodstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychŹródła prawa administracyjnego

podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegopracownia kompetencji zespołowychpodstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczejx Wstęp do postępowania w administracjipodstawy finansów publicznychpodstawy finansów publicznychx Źródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychŹródła prawa administracyjnego

podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegox podstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczejx Wstęp do postępowania w administracjipodstawy finansów publicznychpodstawy finansów publicznychx Źródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejpracownia kompetencji zespołowychŹródła prawa administracyjnego

podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegox podstwy prawa pracypodstawy działalności gospodarczejx Wstęp do postępowania w administracjipodstawy finansów publicznychpodstawy finansów publicznychx Źródła prawa administracyjnegopodstawy działalności gospodarczejx Źródła prawa administracyjnego

x Źródła prawa administracyjnegox x Źródła prawa administracyjnego
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