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zjazd I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd V zjazd VI zjazd VII zjazd VIII zjazd IX Zjazd X

Sobota 03.09.2022 24.09.2022 08.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 10.12.2022 07.01.2023

1 08.00-8.45 Podstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Podstawy dział. gosp.Podstawy przed. Źródła prawaPodstawy dział. gosp.Źródła prawa Podstawy dział. gosp.

2 08.55-9.35 Podstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Podstawy dział. gosp.Podstawy przed. Źródła prawaPodstawy dział. gosp.Źródła prawaWstęp do post. w adm.Podstawy dział. gosp.

3 09.40-10.25Podstawy dział. gosp.Podstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy przed. Źródła prawaPodstawy dział. gosp.Źródła prawaWstęp do post. w adm.Podstawy dział. gosp.

4 10.30-11.15Podstawy dział. gosp.Podstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy przed. Źródła prawaPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Podstawy prawa pracy

5 11.20-12.05 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Podstawy przed.Podstawy finansówPodstawy prawa pracyPodstawy finansówPodstawy dział. gosp.

6 12.10-12.55 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy finansówPodstawy prawa pracyPodstawy finansówPodstawy przed.

7 13.00-13.45 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówŹródła prawaPodstawy finansówPodstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy przed.

8 13.50-14.35 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówŹródła prawaPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy przed.

9 14.40-15.25Wstęp do post. w adm.Pracownia kompetencjiPodstawy prawa pracyŹródła prawaPodstawy dział. gosp.Wstęp do post. w adm.Pracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy przed.

10 15.30-16.15Wstęp do post. w adm.Pracownia kompetencji Podstawy przed.

Niedziela 04.09.2022 25.09.2022 09.10.2022 30.10.2022 06.11.2022 20.11.2022 27.11.2022 04.12.2022 11.12.2022 08.01.2023

1 08.00-8.45 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Pracownia kompetencjiPodstawy finansówŹródła prawa Źródła prawaPracownia kompetencji

2 08.55-9.35 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Pracownia kompetencjiPodstawy finansówŹródła prawa Źródła prawaPracownia kompetencji

3 09.40-10.25 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Pracownia kompetencjiPodstawy finansówŹródła prawa Źródła prawaPracownia kompetencji

4 10.30-11.15 Podstawy finansówPodstawy dział. gosp.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy prawa pracyPracownia kompetencjiPodstawy finansówPodstawy finansówŹródła prawaWstęp do post. w adm.

5 11.20-12.05Pracownia kompetencjiPracownia kompetencjiPodstawy prawa pracyPodstawy dział. gosp.Podstawy prawa pracyWstęp do post. w adm.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy prawa pracyWstęp do post. w adm.

6 12.10-12.55Pracownia kompetencjiPracownia kompetencjiPodstawy prawa pracyPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Wstęp do post. w adm.Podstawy finansówPodstawy prawa pracy

7 13.00-13.45 Źródła prawa Źródła prawaPodstawy prawa pracyPodstawy dział. gosp.Podstawy finansówWstęp do post. w adm.Pracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy prawa pracy

8 13.50-14.35 Źródła prawa Źródła prawaPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Pracownia kompetencjiPodstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy prawa pracy

9 14.40-15.25 Źródła prawa Źródła prawaPracownia kompetencjiPodstawy prawa pracyPracownia kompetencjiPodstawy finansówPracownia kompetencjiPodstawy dział. gosp.Podstawy prawa pracy

10 15.30-16.15 Źródła prawa Źródła prawa



Podstawy przed. 10 Podstawy przedsiębiorczości SEM 1 teoretyczne E.Ozga 

Podstawy dział. gosp. 40 Podstawy działalności gospodarczej teoretyczne K. Świderska 

Podstawy prawa pracy 15 Podstawy prawa pracy teoretyczne K. Świderska 

Źródła prawa 25 Źródła prawa administracyjnego teoretyczne K. Świderska 

Podstawy finansów 40 Podstawy finansów publicznych teoretyczne K. Świderska 

Pracownia kompetencji 25 Pracownia kompetencji zespołowych praktyczne K. Świderska 

Wstęp do post. w adm. 20 Wstęp do postępowania w administracji praktyczne K. Świderska 

Razem 175    

 


