
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - wyniki egzaminu z 28.VI

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane wyniki z egzaminu z prawa karnego z 28
czerwca 2017 r. Osobom, które zaliczyły na kolokwium dwie części egzaminu i na egzaminie w
I terminie uzyskały pozytywny wynik z argumentacji, dwa punkty bonusowe dodaliśmy ręcznie
(dodając je do testu) w sytuacji, w której miałoby to wpływ na wynik egzaminu.

  Osoby piszące prace argumentacyjne o nr 1, 2, 411 i 441 proszone są o zgłoszenie się na
dyżur do dra T. Sroki, o nr 118 – do dr A. Barczak-Oplustil, zaś o nr 387 – dr mgr A.
Wojtaszczyka.
  

Osoby piszące kazus o nr 117, 131 i 204 proszone są o zgłoszenie się na dyżur do dra M.
Iwańskiego.
Ewentualne pytania dotyczące wyników proszę kierować na adres: tomasz.sroka@uj.edu.pl

Dyżury odbędą się w następujących terminach:
dr Mikołaj Iwański, wtorek, 11 lipca, godz. 8, ul. Olszewskiego 2, s. 2

  

dr Wojciech Górowski, wtorek, 11 lipca, godz. 10.00, ul. Olszewskiego, sala nr 2

  dr Mikołaj Małecki, wtorek, 11 lipca, godz. 18, ul. Olszewskiego 2, sala 1 (wszystkich
zainteresowanych proszę o punktualne przybycie na godz. 18 - dyżur jest przeznaczony
wyłącznie dla osób, którym sprawdzałem argumentację na egz. 28 czerwca, dodatkowo
dla osób, którym sprawdzałem kazus na kolokwium. Kolejny dyżur odbędzie się we
wrześniu)
  

dr Tomasz Sroka, środa, 12 lipca, godz. 11, ul. Olszewskiego 2, s. 1 (prośba o punktualne
przybycie)
dr Jan Jodłowski, czwartek, 13 lipca, godz. 7, ul. Olszewskiego 2, s. 1
dr Grzegorz Bogdan, czwartek, 13 lipca, godz. 15, ul. Olszewskiego 2,s. 1
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, poniedziałek, 17 lipca, godz. 10, (s. 1)
dr Agnieszka Barczak-Oplustil, poniedziałek, 17 lipca, godz. 10, (s. 1)
mgr Adam Wojtaszczyk, poniedziałek, 17 lipca, godz. 18, ul. Olszewskiego 2, s. 2  
dr Witold Zontek, początek września (dokładny termin zostanie podany później).

  

Uwaga!! Nie ma możliwości omawiania prac egzaminacyjnych za pośrednictwem osób trzecich!
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