
Polityka społeczne I stopień 

I rok 

Ekonomia – wykład (dr hab. Anna Kurowska): zajęcia w formie online (wykłady w czasie rzeczywistym 

na platformie webex, nagrywanie wykładów na platformie youtube, przesyłanie studentom 

materiałów do studiowania) 

Ekonomia – ćwiczenia (mgr A. Krencik): przekazywanie materiałów studentom za pomocą poczty 

elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, planowane uruchomienie kursu na 

platformie e-learningowej;   

Statystyka społeczna – wykład (dr hab. Anna Kurowska): zajęcia w formie online (wykłady w czasie 

rzeczywistym na platformie webex, nagrywanie wykładów na platformie youtube, przesyłanie 

studentom materiałów do studiowania) 

Statystyka społeczna – ćwiczenia ćwiczenia (mgr A. Krencik): przekazywanie materiałów studentom 

za pomocą poczty elektronicznej usos, zadawanie zadań do wykonania,  planowane uruchomienie 

kursu na platformie e-learningowej;   

Myślenie krytyczne i sztuka argumentacji (dr hab. R. Szarfenberg): udostępnianie studentom 

materiałów dydaktycznych za pomocą strony internetowej, wyznaczanie zadań do wykonania, 

kontakt e-mailowy); 

Procesy polityki publicznej (dr R. Bakalarczyk, dr hab. R. Szarfenberg – koordynator): bieżący kontakt 

ze studentami za pomocą usosmail, przekazywanie studentom zadań do wykonywania oraz 

materiałów dydaktycznych; 

Psychologia społeczna (dr M. Kordas – Surowiec): przekazywanie studentom materiałów z zajęć i 

zadań do wykonania za pomocą usos mail; 

Historia kwestii społecznych i polityki społecznej (dr hab. P. Hut): zajęcia w czasie rzeczywistym z 

wykorzystaniem Google meet; 

Technologie informacyjne (M. Sztyber, M. Wiśniewska): zajęcia zdalne z wykorzystaniem różnych 

narzędzi (np. Moodle, Google Meet), zgodnie z informacją przekazaną przez prowadzących 

 

II rok 

Trzeci sektor w polityce społecznej (dr. J. Łukaszewska – Bezulska): przesyłanie studentom 

materiałów i materiałów za pomocą usosmail, udostępnianie kursu za pomocą Google Classroom, 

możliwe zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Google meets; 

Prawo pracy (wykład - prof. M. Szylko-Skoczny):  zajęcia prowadzone zdalnie przy wykorzystaniu 

usosmaila do wysyłania studentom materiałów dydaktycznych  

Prawo pracy (ćwiczenia - prof. dr hab. G. Spytek-Bandurska): zajęcia prowadzone zdalnie przy 

wykorzystaniu usosmaila do wysyłania studentom materiałów dydaktycznych i zadań do wykonania; 



Zabezpiecznie społeczne (wykład: prof. G. Uścińska): przekazywanie materiałów studentom za 

pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze 

studentami za pomocą usosmail; 

 Zabezpiecznie społeczne (ćwiczenia: dr B. Samoraj): przekazywanie materiałów studentom za 

pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze 

studentami za pomocą usosmail; 

Historia myśli społecznej i politycznej (dr hab. Leszek Nowak): stały kontakt ze studentami za 

pomocą poczty elektronicznej, bieżąca ocena postępów w realizowanych pracach pisemnych (esejach 

zaliczeniowych); 

Warsztaty badawcze - (dr B. Samoraj- Charitonow): przekazywanie materiałów studentom za 

pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze 

studentami za pomocą usosmail; 

Diagnozowanie społeczne (prof. B. Szatur-Jaworska): utworzony kurs e-learninowy na platformie 

Kampus, równoczesny kontakt przez e-mailowy ze studentami w sprawie przygotowywanych przez 

nich prac analitycznych; w razie potrzeby możliwość uruchomienia konsultacji w czasie rzeczywistym. 

23 marca studenci będą mieli do rozwiązania na platformie e-learningowej pierwszy test 

sprawdzający wiedzę. Takie testy planowane są po każdym bloku programu. 

 

 

III rok 

Seminarium dyplomowe (dr hab. C. Żołędowski): bieżący kontakt za pośrednictwem poczty 

elektroniczne (z wykorzystaniem usosmail). W zasadzie oznacza to kontakt w każdej wymagającej 

tego sytuacji: konsultacji konkretnych zagadnień; przekazywania wymagań; przekazywania tekstów w 

obie strony.  

Seminarium dyplomowe (prof. G. Uścińska): bieżący kontakt ze studentami za pomocą usosmail; 

ocena postępów pisania pracy dyplomowych. 

Seminarium dyplomowe (prof. M. Szylko-Skoczny): bieżący kontakt ze studentami za pomocą 

usosmail; ocena postępów pisania pracy dyplomowych. 

Seminarium dyplomowe (prof. M. Księżopolski): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium dyplomowe (dr hab. R. Szarfenberg): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium dyplomowe (prof. W Anioł): bieżący kontakt mejlowym ze studentami, przekaywanie  

uwag do konspektów i fragmentów prac 

Europejska polityka społeczna (wykład – prof. W. Anioł): zlecanie do przerobienia dodatkowej 

literatury przedmiotu; 



Europejska polityka społeczna (ćwiczenia – dr P. Zawadzki): przesyłanie studentom materiałów i 

zadań do wykonania za pomocą za pomocą Google Classroom, możliwe zajęcia z wykorzystaniem 

aplikacji Google meets 

Dyskryminacja i polityka dyskryminacyjna (prof. G. Firlit-Fesnak): prowadzenie kursu w formie 

online 

Polityka mieszkaniowa (dr. A. Zubrzycka –Czarnecka): prowadzenie zajęć w formie zdalnej (online) 

Współczesne państwa dobrobytu (prof. M. Księżopolski): przesyłanie materiałów dydaktycznych i 

zadań do wykonania za pośrednictwem usosmail; bieżący kontakt i ocena prac studentów 

Instytucje wsparcia społecznego (dr E. Flaszyńska): Przesyłanie materiałów dydaktycznych w formie 

prezentacji, materiałów word, linków do odpowiednich stron itp. Weryfikacja wiedzy studentów 

nastąpi w formie testu na koniec (w przypadku powrotu do zajęć dydaktycznych w salach) lub 

zadanej każdemu pracy poprzez e-mail. 

Polityka zatrudnienia i rynku pracy (wykład - prof. M. Szylko-Skoczny):  zajęcia prowadzone zdalnie 

przy wykorzystaniu usosmaila do wysyłania studentom materiałów dydaktycznych  

 

Polityka społeczne II stopień 

I rok 

Ewaluacja w polityce społecznej (warsztaty dr P. Potocki): udostępnianie studentom materiałów 

dydaktycznych za pomocą strony internetowej, wyznaczanie zadań do wykonania, kontakt e-mailowy 

Lokalna polityka społeczna (dr P. Potocki): udostępnianie studentom materiałów dydaktycznych za 

pomocą strony internetowej, wyznaczanie zadań do wykonania, kontakt e-mailowy 

Lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość (dr P. Potocki): udostępnianie studentom materiałów 

dydaktycznych za pomocą strony internetowej, wyznaczanie zadań do wykonania, kontakt e-mailowy 

Teoria polityki społecznej (wykład – prof. R. Szarfenberg): udostępnianie studentom materiałów 

dydaktycznych za pomocą strony internetowej, wyznaczanie zadań do wykonania, kontakt e-mailowy 

Teoria polityki społecznej (ćwiczenia: dr. J. Godlewska-Szyrkowa): zajęcia zdalne z wykorzystaniem 

aplikacji Google Classroom 

Procesy decyzyjne (dr Łukasz Łotocki): przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze 

studentami 

Seminarium magisterskie (prof. W. Anioł): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium magisterskie (prof. G. Firlit - Fesnak): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 



Seminarium magisterskie (dr hab. P. Hut): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

 

II rok 

Seminarium magisterskie (prof. J. Męcina): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium magisterskie (prof. M. Księżopolski): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium magisterskie (prof. E. Leś): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Dialog społeczny i obywatelski (prof. Jacek Męcina): przesyłanie przez USOS mail wykładów oraz 

materiałów dydaktycznych, a także zadań do wykonania, bieżący kontakt ze studentami za 

pośrednictwem e-maila; 

Strategie rozwoju społecznego (dr T. Mering): przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych 

za pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania i ich ocena, bieżący 

kontakt ze studentami, prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Google meets 

Zajęcia sprawdzające znajomość języka na poziomie B2+ (prof. M. Księżopolski):  przekazywanie 

studentom materiałów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań 

do wykonania i ich ocena, bieżący kontakt ze studentami 

 

ORP I stopień 

I rok 

Bezrobocie jako kwestia społeczna (dr P. Potocki): - Przesyłanie studentom materiałów w wersji 

elektronicznej i linków do źródeł w każdym tygodniu - do samodzielnego studiowania zgodnie ze 

wskazówkami prowadzącego - Bieżący kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w systemie USOS oraz poczty ogólnouniwersyteckiej w serwis webmailowym Google 

Gmail 

Ustawodawstwo społeczne (wykład - prof. J. Męcina): Przesyłanie przez USOS mail wykładów oraz 

materiałów dydaktycznych 

Ustawodawstwo społeczne (ćwiczenia – dr hab. T. Nidziński): Przesyłanie studentom materiałów i 

zadań do wykonania za pomocą usosmail, stały kontakt ze studentami 

Ustawodawstwo społeczne (ćwiczenia - prof. dr hab. G. Spytek-Bandurska): zajęcia prowadzone 

zdalnie przy wykorzystaniu usosmaila do wysyłania studentom materiałów dydaktycznych i zadań do 

wykonania; 



 

Publiczne i niepubliczne podmioty rynku pracy (dr E. Flaszyńska): ): Przesyłanie materiałów 

dydaktycznych w formie prezentacji, materiałów word, linków do odpowiednich stron itp. 

Weryfikacja wiedzy studentów nastąpi w formie testu na koniec (w przypadku powrotu do zajęć 

dydaktycznych w salach) lub zadanej każdemu pracy poprzez e-mail. 

Statystyka dla rynku pracy – wykład (dr hab. Anna Kurowska): zajęcia w formie online (wykłady w 

czasie rzeczywistym na platformie webex, nagrywanie wykładów na platformie youtube, przesyłanie 

studentom materiałów do studiowania) 

Statystyka dla rynku pracy – ćwiczenia ćwiczenia (mgr A. Krencik): przekazywanie materiałów 

studentom za pomocą poczty elektronicznej usos, zadawanie zadań do wykonania,  planowane 

uruchomienie kursu na platformie e-learningowej;   

Wiedza o zawodach (dr T. Mering): przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych za pomocą 

poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania i ich ocena, bieżący kontakt ze 

studentami, prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Google meets; 

Specjaliści rynku pracy (dr Ł. Łotocki): przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze 

studentami; 

Technologie informacyjne (D. Michalik, M. Wiśniewska, J. Bednarz, M. Sztyber): zajęcia zdalne z 

wykorzystaniem różnych narzędzi (np. Moodle, Google Meet), zgodnie z informacją przekazaną przez 

prowadzących 

 

II rok 

Ekonomia rynku pracy (prof. U. Sztanderska): zajęcia zdalne z wykorzystaniem aplikacji  

Microsoft Teams 

Metody Jakościowe i ilościowe w badaniach społecznych (dr. M. Bożewicz): przekazywanie 

studentom materiałów dydaktycznych za pomocą Google docs, bieżący kontakt ze studentami za 

pomocą usosmail. 

Doradztwo  zawodowe i planowanie kariery (mgr R. Kompowska-Marek): przekazywanie 

studentom materiałów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań 

do wykonania i ich ocena, bieżący kontakt ze studentami 

Instrumenty rynku pracy w praktyce (dr. B. Samoraj – Charitonow): przekazywanie materiałów 

studentom za pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący 

kontakt ze studentami za pomocą usosmail; 

Ekonomia społeczna (prof. E. Leś): przekazywanie materiałów studentom za pomocą poczty 

elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań do wykonania, bieżący kontakt ze studentami za pomocą 

usosmail; 



Migracje zarobkowe (prof. M. Duszczyk): prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aplikacji Google 

Hangouts) 

Ustawodawstwo społeczne (ćwiczenia - prof. dr hab. G. Spytek-Bandurska): zajęcia prowadzone 

zdalnie przy wykorzystaniu usosmaila do wysyłania studentom materiałów dydaktycznych i zadań do 

wykonania; 

 

III rok 

Seminarium dyplomowe (prof. G. Firlit-Fesnak): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium dyplomowe (dr hab. T. Nidziński): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium dyplomowe (dr J. Łukaszewska-Bezulska): bieżący kontakt ze studentami za pomocą 

poczty elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Seminarium dyplomowe (dr hab. E. Jaroszewska): bieżący kontakt ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej; poprawianie nadesłanych tekstów, ocena postępów w pisaniu prac 

Komunikacja interpersonalna w pracy z klientem (dr hab. E. Jaroszewska): przekazywanie 

studentom materiałów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej (usosmail), zadawanie zadań 

do wykonania i ich ocena, bieżący kontakt ze studentami 

Zarządzanie personelem (dr P. Potocki): Przesyłanie studentom materiałów w wersji elektronicznej i 

linków do źródeł w każdym tygodniu - do samodzielnego studiowania zgodnie ze wskazówkami 

prowadzącego - Bieżący kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty elektronicznej w systemie 

USOS oraz poczty ogólnouniwersyteckiej w serwis webmailowym Google Gmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


