
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI  EGZMINACYJNEJ 

 

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

 

POLITYKA SPOŁECZNA I i II STOPIEŃ 

 

 

Polityka społeczna 1 rok I stopnia 

 
EGZAMINY 
 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- I termin 

Forma egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- II termin  

Ekonomia 

 

dr hab. Anna 

Kurowska 

19.06.2020  godz. 

15:00-15:45  

 

 Platforma Kampus   

egzaminy  

(testy on-line) 

 

Statystyka 

społeczna 

 

dr hab. Anna 

Kurowska 

17.06.2020  

godz. 15.00-15.30   

 Platforma Kampus   

Egzaminy 

(testy on-line) 

 

Historia kwestii 

społecznych i 

polityki społecznej  

dr hab. Paweł Hut 18.06.2020 godz. 

18.00-20.00 

 Platforma Kampus   

egzaminy  

egz. pisemny 

 

 

ZALICZENIA NA OCENĘ  

 

 

 

 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

-II termin 

Psychologia 

społeczna                 

– z/o 

Dr M. Kordas-

Surowiec 

03.06.2020 

Praca pisemna, 

odpowiedzi na 

pytania, jako 

jeden 

z  elementów 

zaliczenia. 

17.06.2020  

Praca 

pisemna, 

odpowiedzi na 

pytania, jako 

jeden 

z  elementów 

zaliczenia. 

Platforma 

Kampus    

Platforma 

Kampus   

Technologia 

informacyjna           

– z/o 

Marta 

Wiśniewska 

 

Michał Sztyber 

Zaliczenie na 

ostatnich 

zajęciach 

 

   

Myślenie 

krytyczne i sztuka 

argumentacji                              

– z/o 

Prof. dr hab. 

Ryszard 

Szarfenberg 

Zaliczenie na 

ostatnich 

zajęciach 

16.06.2020  Platforma 

Kampus   

Platforma 

Kampus   

Proces polityki 

publicznej           – 

z/o 

Dr Rafał 

Bakalarczyk 

Zaliczenie na 

ostatnich 

zajęciach  

   



Polityka społeczna 2 rok I stopnia 

 

EGZAMINY 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- I termin 

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- II termin 

Historia myśli 

społecznej i 

politycznej 

Egz. 

                                                   

dr hab. Leszek 

Nowak 

Egzamin składa 

się z dwóch 

części; 

I praca pisemna  

II egzamin 

ustny w dniach 

22-23 czerwca, 

godzina 

ustalona 

indywidualnie 

ze studentami   

 Google Meet   

Zabezpieczenie 

społeczne           
Egz. 

Prof. Gertruda 

Uścińska 

15.06.2020 r., 

godz. 10.00  

 

   

Trzeci sektor w 

polityce 

społecznej 

                                                 

Egz. 

 

dr Justyna 

Łukaszewska-

Bezulska 

16.06.2020 r.,  

godz. 10.00, 

 -testu  

Do egzaminu 

przystępują 

tylko osoby, 

które nie 

zaliczyły prac 

pisemnych, 

które 

zadawałam co 

tydzień na 

zajęciach on-

line i zgłoszą 

wcześniej chęć 

uczestnictwa w 

egzaminie 

 Na platformie 

Classroom z 

wykorzystaniem 

formularzy 

Google 

 

Prawo pracy                               
Egz.  

 

Prof. 

Małgorzata 

Szylko-

Skoczny 

Egzamin ustny 

w dniu; 

17.06.2020 r., 

godz. 11.00 

 Google Meet – 

Sala CP   

 

 

 

 

 

 

  

 

ZALICZENIA NA OCENĘ  

 



 

Polityka społeczna 3 rok I stopnia 

EGZAMINY 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

-II termin 

Europejska 

polityka 

społeczna  

 

Egz.  

 

Prof. 

Włodzimierz 

Anioł 

17.06.2020 r., 

g. 12-12:45 

  Google 
Classroom    

 

Polityka 

zatrudnienia i 

rynku pracy 

                                                  

Egz. 

 

Prof. 

Małgorzata 

Szylko-

Skoczny 

Praca 

pisemna. 

Termin 

złożenia pracy 

do 22.06.2020 

r.  

 Google Meet   

Instytucje 

wsparcia 

społecznego  
Egz. 

 

dr Ewa 

Flaszyńska 

22 i 29 maja - 

terminy 

zerówkowe,  

termin w sesji 

letniej to 

21.06.2020 

06.09.2020  Tematy podane 

przez 

wykładowcę, 

opracowywane i 

prezentowane na 

grupie na 

facebooku w 

czasie 

rzeczywistym 

Tematy podane 

przez 

wykładowcę, 

opracowywane i 

prezentowane na 

grupie na 

facebooku w 

czasie 

rzeczywistym 

Współczesne 

przemiany 

państwa 

dobrobytu                                  
Egz. 

 

Prof. Mirosław 

Księżopolski 

19.06.2020 r.   

 

04.09.2020 r. Google Meet  

 

 

 

ZALICZENIA NA OCENĘ  

 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

-II termin 

Diagnozowanie 

społeczne            

– z/o 

Prof. dr hab. 

B. Szatur-

Jaworska 

 

10.06. 2020  25.06.2020 
 

 

Platforma 

kampus 2 

(przedmiot jest 

tam realizowany) 

+ poczta 

uw.edu.pl 

Platforma 

kampus 2 

(przedmiot jest 

tam realizowany) 

+ poczta 

uw.edu.pl 

Warsztaty 

badawcze                    

– z/o 

 

Dr B. 

Samoraj-

Charitonow 

Zaliczenie na 

ostatnich 

zajęciach- 

Projekt  

II termin 

zaliczenia do 

5 lipca 2020 

r.  

poczty Gmail, 

konto w domenie 

uw.edu.pl 

poczty Gmail, 

konto w domenie 

uw.edu.pl 

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


 

Polityka społeczna 1 rok II stopnia 

EGZAMINY 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma egzaminu 

i 

wykorzystywane 

narzędzie 

-I termin 

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywane 

narzędzie 

-II termin 

Teoria 

polityki 

społecznej 

Egz.  

 

Prof. Ryszard 

Szarfenberg 

22.06.2020 

test online 

1.09.2020  

godz. 12.00 

Kampus    

 

ZALICZENIA NA OCENĘ  

 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma 

egzaminu 

i 

wykorzyst

ywane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystyw

ane narzędzie 

-II termin 

Dyskryminacja 

i polityka 
antydyskrymin

acyjna                 

– z/o 

 

Prof. dr 

hab. G. 
Firlit-

Fesnak 

Termin przesyłania 

prac: do 4.06.2020. 

Pierwszy termin 

zaliczenia: 4.06. 

2020  zajęcia on-

line 13.15.-14.45 I 

grupa oraz 15.00-

16.30 II grupa - 

omówienia prac i 

wystawienie ocen 

II termin to: 

18 czerwca 

godz. 13,.00-

15.00 dyżur 

on-line - 

omówienie 

spóźnionych 

prac i 

wystawienie 

ocen.  

 

platforma 

google 

meet 

platforma 

google meet 

Polityka 

mieszkaniowa                

– z/o 
 

Dr hab. A. 

Zubrzycka-

Czarnecka 

I terminem był 

dzień zakończenia 

zajęć - 17 kwietnia 

2020 r. 

 

 

Google 

Meet 

 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzysty

wane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystywan

e narzędzie 

-II termin 

Lokalna polityka 

społeczna         – z/o  

dr P. Potocki Przesłanie 

pracy 

pisemnej do 

9 czerwca 

2020  

indywidualne 

konsultacje 

 

 

 

poczty 

Gmail, 

konto w 

domenie 

uw.edu.pl 

poczty Gmail, 

konto w 

domenie 

uw.edu.pl 

Lokalny rynek pracy i 

przedsiębiorczość                       

– z/o  

dr P. Potocki Przesłanie 

pracy 

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


 

Polityka społeczna 2 rok II stopnia 

Brak egzaminów – tylko zaliczenia na ocenę. 

ZALICZENIA NA OCENĘ  

 

 

Procesy decyzyjne                      

– z/o  

dr Ł. 

Łotocki 

I termin - 

ostatnie 

zajęcia (tj. 4 

czerwca) 

II termin - w 

sesji, np. 

18.06. godz. 

8:00 online  

Zaliczenie 

pisemne z 

wykorzystan

iem 

platformy 

Google 

Classroom 

poprzedzone 

połączeniem 

się z grupą 

poprzez 

komunikato

r 

meet.google

.com. 

Zaliczenie 

pisemne z 

wykorzystaniem 

platformy 

Google 

Classroom 

poprzedzone 

połączeniem się 

z grupą poprzez 

komunikator 

meet.google.co

m. 

Ewaluacja w polityce 

społecznej  - z/o 

dr P. Potocki  Przesłanie 

pracy 

pisemnej do 

9 czerwca 

2020 

 poczty 

Gmail, 

konto w 

domenie 

uw.edu.pl 

 

Przedmiot Prowadzący I termin  II termin Forma 

egzaminu i 

wykorzysty

wane 

narzędzie 

- I termin  

Forma 

egzaminu i 

wykorzystyw

ane narzędzie 

-II termin 

Dialog społeczny 

i obywatelski    - 

z/o                     

Prof. dr hab. J. 

Męcina 

Konwersatorium 

zaliczenie na 

ostatnich zajęciach w 

formie prezentacji 

przesłanej wcześniej.  

 

 

 

Google  

Meet  

 

Zajęcia 

sprawdzające 

znajomość 

języka na 

poziomie B2+               

–z/o 

Prof. dr hab. M. 

Księżopolski 

 

  16.05.2020  

 I TERMIN             

 

30.05.2020   

 II TERMIN 

 Google 

Meet 

 

Strategie 

rozwoju 

społecznego    – 

z/o              

Dr T. Mering  

 

Zaliczenie na 

podstawie pracy 

pisemnej. Termin 

nadesłania pracy 

końcowej to ostatni 

dzień zajęć (9 

czerwca) 

   

http://uw.edu.pl/

