
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI  EGZMINACYJNEJ

sesja podstawowa – termin   15.06 – 05.07.2020
sesja poprawkowa – termin  31.08 - 13.09.2020

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

ORP – 1 rok

EGZAMINY

Przedmiot Prowadzący I termin II termin Forma egzaminu 
i wykorzystywane
narzędzie
- I termin 

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
-II termin 

Ustawodawstwo 
społeczne
Egz. 

prof. Jacek 
Męcina

egzamin "0" 
odbędzie się 
25.05 i 1.06 w 
godz. 12.00 - 
14.00 
Studenci 
otrzymają na 
swój adres e-
mail tematy 
problemowe 
do 
opracowania
I termin; 15.06
godz. 13.00

07.09.2020
godz. 
13.00 

Google Meet Google Meet

Publiczne i 
niepubliczne 
podmioty rynku 
pracy
Egz.

dr Ewa 
Flaszyńska

25 maja i 1 
czerwca - 
zerówka (do 
tego terminu 
studenci musza
opracować 
określony 
temat), 
termin w sesji 
letniej to 
15.06.2020 

02.09.2020 Studenci otrzymali
na swój adres 
grupowy e-mail 
tematy 
problemowe do 
opracowania
i muszą je 
opracować i 
przedstawić – 
wysyłają na adres 
wykładowcy 

poczty Gmail, 
konto w domenie
uw.edu.pl

Statystyka dla 
rynku pracy
Egz.

dr hab. Anna 
Kurowska

17.06.2020 
(testy on-line)

Platforma 
Kampus  

Platforma 
Kampus  

http://uw.edu.pl/


ZALICZENIA NA OCENĘ 

Przedmiot Prowadzący I termin II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
- I termin 

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
-II termin

Specjaliści 
rynku pracy    
- z/o

Dr Ł Łotocki I termin - 
ostatnie zajęcia; 
złożenie pracy 
semestralnej (5 
czerwca)

II termin - w 
trakcie sesji.

Studenci składają
pracę 
semestralną w 
oparciu o 
przekazane 
wytyczne. Pracę 
należy złożyć za 
pośrednictwem 
platformy 
Google 
Classroom.

W razie 
konieczności 
poprawienia 
pracy 
semestralnej 
studenci składają 
poprawioną 
pracę.

Technologie 
informacyjne   
- z/o

Dr J. 
Jabłonowski

Zaliczenie na 
ostatnich 
zajęciach

platforma 
Moodle

Wiedza o 
zawodach         
- z/o

Dr T. Mering Zaliczenie na 
podstawie pracy
pisemnej. 
Termin 
nadesłania 
pracy końcowej 
to ostatni dzień 
zajęć (9 
czerwca)

Google 
Classroom   

Bezrobocie 
jako kwestia 
społeczna         
- z/o 

Dr P. Potocki Zaliczenie na 
podstawie pracy
pisemnej. 
Termin 
nadesłania 
pracy do 8 
czerwca 2020 

indywidualne
konsultacje

poczty Gmail, 
konto w domenie
uw.edu.pl

poczty Gmail, 
konto w domenie
uw.edu.pl

ORP – 2 rok
EGZAMINY

Przedmiot Prowadzący I termin II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzi
- I termin

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
-II termin

Migracje 
zarobkowe
Egz. 

dr hab. Maciej
Duszczyk

dr hab. Emilia 
Jaroszewska

I grupa; na ostatnich 
zajęciach 
test online 

II grupa; praca 
pisemna 

Egzamin 
pisemny. Sześć 
pytań.  
Kampus lub 
Moodle

kontakt mailowy 
z wykładowcą

Ekonomia 
społeczna
Egz.

prof. Ewa Leś termin nadsyłania 
prac do 15.06.2020

Google Meet 

http://uw.edu.pl/
http://uw.edu.pl/


Ekonomia 
rynku pracy
Egz.

prof. Urszula 
Sztanderska

Ekonomia rynku 
Pracy jest 
przedmiotem 
dwusemestralnym. 
W każdym 
semestrze studenci 
zaliczają przedmiot 
na podstawie:
1. aktywności
2. prezentacji (w 
zespołach 2-
osobowych)
3. referatów (w 
zespołach 2-
osobowych)
4. kolokwium
Na zajęciach jest 
wymagana obecność 
(dopuszczalne max 2 
nieobecności).

Kolokwium końcowe
przewidziane jest na 
ostatnich zajęciach. 

formie testu na 
platformie 
Moodle WNE

ZALICZENIA NA OCENĘ 

Przedmiot Prowadzący I termin II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
- I termin 

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
-II termin

Programy 
work - life 
balance           
– z/o

Dr hab. G. 
Spytek-
Bandurska

Praca pisemna 
– termin 
nadsyłania 
prac do 15 
czerwca

Pop. tryb 
indywidualny

Google Meet

Metody 
jakościowe i 
ilościowe w 
badaniach 
społecznych  –
z/o

Dr M. 
Bożewicz

  8.06.2020 r. 15.06.2020 r. Google Meet

Doradztwo 
zawodowe i 
planowanie 
kariery            
-  z/o

R. 
Kompowska-
Marek

1.06.2020  
8.06.2020

Instrumenty 
rynku pracy 
w praktyce     
-  z/o

Dr  B. 
Samoraj-
Charitonow

Przedmiot 
kończy się 
zaliczeniem na 
ocenę, a zatem:
pierwszy 
termin 
zaliczenia to 8 
czerwca 2020 

II termin 
zaliczenia to 
15 czerwca 
2020 r.

Testportal 



ORP – 3 rok  

ZALICZENIA NA OCENĘ 

Przedmiot Prowadzący I termin II termin Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
- I termin 

Forma 
egzaminu i 
wykorzystywane
narzędzie
- II termin 

Komunikacja 
interpersonalna 
w pracy z 
klientem   – z/o

Dr hab. E. 
Jaroszewska

Zaliczenie na 
ostatnich 
zajęciach.

indywidualne
konsultacje

kontakt mailowy 
z wykładowcą 

kontakt mailowy 
z wykładowcą

Zarządzanie 
personelem          
– z/o

Dr P.  Potocki Zaliczenie na 
podstawie 
pracy 
pisemnej. 
Termin 
nadesłania 
pracy do 9 
czerwca 2020

indywidualne
konsultacje

poczty Gmail, 
konto w domenie
uw.edu.pl

poczty Gmail, 
konto w domenie
uw.edu.pl

http://uw.edu.pl/
http://uw.edu.pl/

