
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 

godz. 15.00-

15.30 

(testy on-line) 

9 września 

godz. 

14:00  

Platforma 

Kampus   

egzaminy 

Platforma 

Kampus   

http://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  

4 września 

(piątek) od 

godz. 12.00 

Egzamin 

pisemny. Sześć 

pytań.   

Kampus lub 

Moodle 

 

kontakt mailowy 

z wykładowcą 

Google Meet 

 

Link do 

egzaminu w dniu 

4 września  

Ekonomia 

społeczna 

Egz. 

 

prof. Ewa 

Leś 

termin nadsyłania 

prac do 15.06.2020 

kontakt 

mailowy z 

wykładowcą; 

e.les@uw.edu.pl 

Google Meet  

 

poczty Gmail, 

konto w domenie 

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.  

7 września  formie testu na 

platformie 

Moodle WNE 

poczty Gmail, 

konto w domenie 

uw.edu.pl 

 

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

