Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot
Administracja publiczna w Polsce

Badania w działaniu, grupa 1 oraz 2

CSR i zarządzanie zaufaniem

EGZ/ZAL

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

EGZ

Zbysław Dobrowolski

ZAL z oceną

ZAL
(wykład)

Beata Jałocha

Grzegorz Baran

Rok studiów

I rok SUM

II rok i III rok I stopnia

Kierunek

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.
19.02, godzina 9-10

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie
Test online

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność i aktywność na zajęciach,
przygotowywanie zadań/dziennika na
platformie Teams, przygotowanie i
przeprowadzenie badania, opracowanie
wyników i przedstawienie prezentacji
projektu wdrożenia badania w działaniu.

Zarządzanie publiczne

złożenie pracy zaliczeniowej do
20.01.21

zarządzanie publiczne

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

zarządzanie publiczne

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

ZAL (ćw)

Grzegorz Baran

II rok i III rok I stopnia

Design thinking

EGZ

Mateusz Lewandowski

Wydziałowe

Ekonomia
Ekonomia

ZAL
EGZ

Rafał Musialik
Rafał Musialik

1
1

Polityka społeczna
Polityka społeczna

Ekonomia społeczna i spółdzielczość

ZAL

Wioleta J. Karna

II i III rok licencjat

Ekonomia społeczna i spółdzielczość

EGZ

Wioleta J. Karna

zal na ocenę

CSR i zarządzanie zaufaniem

Sesja zimowa
I termin/godz.
29.01, godz. 9-10

2.02. godz. 11.30-13.00

presentation of group projects on MS Teams

29.01 godz. 11.00-12.00
01.02 godz. 10.00-11.00

23.02 godz. 10.00-11.00
23.02 godz. 11.00-12.00

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

II i III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

5 luty 10.00-10.30

18 lutego godz. 9.00-9.30

test online Pegaz

Janusz Sasak

3 rok, I stopień

Zarządzanie publiczne

25.01.2020 godz 16:45

22.02.2020 - dyżur

zaliczenie ćwiczeń, prezentacji, test on line

Egzamin

Marta Shaw, Bogna Halska-Pionka

I rok licencjat

Zarządzanie publiczne

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Dwa quizy, prezentacja, esej

Finanse publiczne
Grupy i strutury społeczne
Historia i dynamika systemów
społecznych

EGZ
ZAL

Zbysław Dobrowolski
Grzegorz Baran

I rok 1 stopnia

zarządzanie publiczne

19.02., 10.15-11.15
23.02 godz. 14.00-15:00

Test online
test online

Dariusz Grzybek

I rok SUM

zarządzanie zmianą

03.02 godzina 15.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

test online

Innowacje społeczne i organizacyjne

esej

Łukasz Sułkowski

III rok

zarządzanie publiczne

przesłanie eseju do 29.01.2021

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

esej

Innowacje społeczne i organizacyjne
[moduł: Innowacje w zarządzaniu
publicznym]

ZAL z oceną

Agata Morgan

III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

oddanie eseju końcowego na
ostatnich zajęciach w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność+esej końcowy

Janusz Sasak

2stopień

Zarządzanie publiczne

25.01.2020 godz 13:15

22.02.2020 - dyżur

zaliczenie ćwiczeń, prezentacji, test on line

ZAL z oceną

Marta Shaw, Jakub Kołodziejczyk,
Marcin Żyła, Kamilla Noworól

I rok SUM

Zarządzanie zmianą
społeczną

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Obecność i aktywność na zajęciach, definicja
problemu, projekt badania jakościowego,
raport z wywiadu, projekt badania
ilościowego

Egzamin

Andrzej Kurkiewicz

II rok licencjat

zarządzanie publiczne

01, 02 . luty 17.30-20.00

22.02.2020 g. 18.00-19.00

ustny aplikacja TEAMS

zal na ocenę

Janusz Sasak

3 rok, I stopień

Zarządzanie publiczne

25.01.2020 godz 9:45

22.02.2020 - dyżur

zaliczenie ćwiczeń, prezentacji, test on line

E-usługi w administracji publicznej
Filozofia

Innowacje społeczne i orgqanizacyjne zal na ocenę
Instrumentarium Badawcze: Projekt
badawczy i gromadzenie danych
Instytucje polskie, europejskie,
międzynarodowe
IT w Zarządzaniu Publicznym

oddanie eseju końcowego:
19.01.2021.
omówienie esejów: 9.02.2021.
29.01, godz. 10.15-11.15
2.02 godz. 14:00-15:00

test online
obecność+aktywność+prezentacja projektu
przez grupę

Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot

EGZ/ZAL

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

Rok studiów

Kierowanie zespołami

ZAL

Jakub Kołodziejczyk

I rok, II stopień

Zarządzanie publiczne

Komunikacja interkulturowa

ZAL

Marta Shaw

II rok SUM

Komunikacja interkulturowa

ZAL z oceną

Marta Shaw

Komunikacja społeczna

zal

Komunikacja społeczna

Kierunek

Sesja zimowa
I termin/godz.

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie
obecność na zajęciach + portfolio
przygotowane do każdych zajęć
Obecność i aktywność na zajęciach, dwa
quizy, esej końcowy
Obecność i aktywność na zajęciach, dwa
quizy, opracowanie zagadnienia do testu,
test ustny

03.luty.2021 godz. 9.00-10.00

18.luty.2021 godz. 9.00-10.00

Polityka społeczna

złożenie eseju końcowego - 27.01.

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

II rok SUM

Zarządzanie publiczne

przedostatnie i ostatnie zajęcia w
semestrze

23.02., godz. 9:00

Joanna Kołodziejczyk

II rok licencjat

Polityka społeczna

przesłanie eseju do 20.12.2020;
prezentacja/debata na ostatnich
zajęciach w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

prezentacja lub debata lub esej

egzamin

Joanna Kołodziejczyk

II rok licencjat

Polityka społeczna

8.02.2021; godz. 14:00

22.02.2021; godz. 10:00

test online

Komunikacja społeczna i media
społecznościowe

zal

Joanna Kołodziejczyk

II i III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

przesłanie eseju do 20.12.2020;
prezentacja/debata na ostatnich
zajęciach w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

prezentacja lub debata lub esej

Komunikacja społeczna i media
społecznościowe

Egzamin

Joanna Kołodziejczyk

II i III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

8.02.2021; godz. 11:00

22.02.2021; godz. 11:00

test online

zaliczenie
na ocenę

Sylwia Wrona

III rok licencjat

Polityka społeczna

Prezentacje na zajęciach oraz
przesłanie eseju do 29.01.

w terminie dużuru

Egzamin

Roman Dorczak

II rok i III rok I stopnia

zarządzanie publiczne

01.02.2021 godz. 15.00-16.30

22.02.2021 godz. 15.00-16.30

Prezentacje tematów podczas zajęć na MS
Teams; przesłanie eseju na ten sam temat
poprzez platformę PEGAZ
TEAMS

Kultura i antropologia organizacji

Zal

Bożena Freund

II i III rok licencjatu

Zarządzanie publiczne

29.01.2021, godz. 13:00-14:30

22.02.2021, godz. 13:00-14:30

Obecność + aktywność + prezentacja projektu

Laboratorium zmiany: Diagnoza

ZAL

Marta Shaw, Mateusz Lewandowski,
Kamilla Noworól, Ewelina Milewska,
Bożena Freund

I rok SUM

Zarządzanie zmianą
społeczną

29.01.2021, godz. 10:00-11:30

22.02.2021, godz. 10:00-11:30

Obecność + aktywność + realizacja zadań
cząstkowych

Laboratorium zmiany: diagnoza

Zal

Bożena Freund

I rok SUM

Zarządzanie zmianą
społeczną

29.01.2021, godz. 10:00-11:30

22.02.2021, godz. 10:00-11:30

Obecność + aktywność + realizacja zadań
cząstkowych

Lean management

EGZ

Justyna Maciąg

Wydziałowe

27.01 godz. 16.30

24.02 godz. 9.00

Makroekonomia II

ZAL

Katarzyna Peter-Bombik

I rok SUM

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

esej indywidualny (wybrane zagadnienie)

Makroekonomia II

EGZ

Katarzyna Peter-Bombik

I rok SUM

Zarządzanie publiczne

2 lutego, godz.10.30-11.30

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

test online Pegaz

Marketing społeczny

ZAL z oceną

Wioleta J. Karna

II SUM

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność+prezentacja projektu

Marketing społeczny

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność+prezentacja projektu

Koncepcje społeczeństwa
obywatelskiego
Kultura i antrologia organizacji

ZAL z oceną

Wioleta J. Karna

II SUM

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

Metody badań jakościowych i
ilościowych [moduł: Badania
humanistyczne i społeczne w teorii i
praktyce]

zaliczenie
na ocenę

Sylwia Wrona

II rok licencjat

zarządzanie publiczne

Przesłanie pracy pisemnej - raportu
w terminie dużuru
z badań do 03.02.2021

Metody i techniki badan społecznych

Zal

Małgorzata Marzec

Licencjat

Polityka społeczna

Mikroekonomia
Mikroekonomia
Opinia Publiczna i elementy
medioznawsta
Organisational change

ZAL
EGZ

Rafał Musialik
Rafał Musialik

1
1

Zarządzanie publiczne
Zarządzanie publiczne

29.01 godz. 10.00-11.00
01.02 godz. 10.00-11.00

23.02 godz. 10.00-11.00
23.02 godz. 11.00-12.00

test online

Egzamin

Andrzej Kurkiewicz

II i III rok licencjatu

Zarządzanie publiczne

03.02. g. 17.45-20.00

24.02.2021 g. 17.45-18.45

ustny aplikacja TEAMS

EGZ

Roman Dorczak

Wydziałowe

3 lutego 2021 r. 9.45-11.15

24 lutego 2021 r. 9.45-11.15

test pytań otwartych

Przesłanieraportu z badań poprzez platformę
PEGAZ

19.01 (na ostatnim wykładzie 9.45 11.15) z możliwości przedłużenia W ramach dyżuru w sesji
na ćwiczenia (11.30 -13.00

Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot

EGZ/ZAL

Państwo i polityka
Planowanie i zarządzanie strategiczne

EGZ

Dariusz Grzybek

I rok I stopnia

zarządzanie publiczne

Sesja zimowa
I termin/godz.
03.02 godzina 10.00

Grzegorz Baran

III rok licencjat

zarządzanie publiczne

2.02 godz. 12:00-13:00

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

Rok studiów

Kierunek

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.
w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie
test online

23.02 godz. 12.00-13:00

test online

ZAL

Grzegorz Baran

III rok licencjat

zarządzanie publiczne

Podstawy prawa

Egzamin

Agnieszka Gloria Kamińska

I stopień / I rok

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia

24.02.2021, godz. 12:00-13:00

obecność na zajęciach + test on line teams

Podstawy prawa moduł prawo

Egzamin

Agnieszka Gloria Kamińska

I stopień / I rok

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia

24.02.2021, godz. 13:00-14:00

obecność na zajęciach + test on line teams

ZAL

Wioleta J. Karna

I rok licencjat

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Podstawy zarządzania

ZAL

Stanisława Jung-Konstanty

I rok licencjat

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Podstawy zarządzania

egzamin
Zal na
ocenę

Mateusz Lewandowski

1 rok LIC

Polityka społeczna

2.02.2021 godz. 10.15-10.45

23.02.2021 godz. 10.15-10.45

obecność+aktywność+realizacja zadań
cząstkowych
obecność+aktywność+realizacja zadań
cząstkowych
test online PEGAZ

Laura Koba

2 rok, I stopień

Polityka społeczna

02.02.2021, godz. 10.00 - 11.00

23.02.2021, godz. 10.00 - 11.00

aktywność na zajęciach, esej, test on line

zal

Laura Koba

3 rok, I stopień

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia

dyżur

obecność i aktywność na zajęciach

zal na ocenę

Laura Koba

3 rok, I stopień

Polityka społeczna

03.02.2021, godz. 12.00 - 13.00

24.02.2021, godz. 9.00 - 10.00

zaliczenie ćwiczeń, prezentacji, test on line

zaliczenie
na ocenę

Grzegorz Mazurkiewicz

Polityka społeczna

44214

Dyżur w trakcie sesji poprawkowej

TEAMS

ZAL z oceną

Agata Morgan

II rok licencjat

Polityka społeczna

oddanie eseju końcowego na
ostatnich zajęciach w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność+esej końcowy

Polityki publiczne

egzamin

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

I rok SUM

zarządzanie zmianą
społeczną

01.02.2020 , godz. 13.13-14.00

22.02.2020 godz. 13.15-14.00

egzamin Pegaz

Polityki publiczne

EGZ

Grażyna Prawelska-Skrzypek

I rok licencjat

Polityka społeczna

1 lutego 2021, 10.00-11.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Test online – 10 pytań jednokrotnego i
wielokrotnego wyboru, 10 minut.

Polityki publiczne Unii Europejskiej

EGZ

Wioleta J. Karna

II rok licencjat

Zarządzanie publiczne

10 luty godz. 12.00-12.30

18 lutego godz. 8.30-9.00

test online Pegaz

Polityki publiczne Unii Europejskiej

ZAL

Wioleta J. Karna

II rok licencjat

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność+prezentacja projektu

ZAL

Laura Koba

1 rok, I stopień

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia

dyżur

obecność na zajęciach i zaliczenie prac

Laura Koba

1 rok, I stopień

Polityka społeczna

09.02.2021, godz. 9.00 - 10.00

23.02.2021, godz. 12.00 - 13.00

zaliczenie ćwiczeń esej, test

Agnieszka Gloria Kamińska

I stopień / II rok

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia

24.02.2021, godz. 14:00-15:00

obecność na zajęciach + test on line teams

Planowanie i zarządzanie strategiczne

Podstawy zarządzania

Politya społeczna wobec rodziny
Polityka antydyskryminacyjna
ćwiczenia
Polityka antydyskryminacyjna wykład
Polityka edukacyjna
Polityka rynku pracy i
przeciwdziałania bezrobociu

Prawa człowieka i handel ludźmi
ćwiczenia
Prawa człowieka i handel ludźmi
wykład

Problemy współczenego świata

Zal na
ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zal

Problemy współczenego świata

Prawo pracy

Andrzej Kurkiewicz

I rok

zarządzanie publiczne

Prezentacje na zajęciach

w trakcie dyżuru

aplikacja TEAMS

Joanna Kołodziejczyk

I rok licencjat

zarządzanie publiczne

8.02.2021; godz. 12:00

22.02.2021; godz. 12:00

test online

zal na ocenę

Joanna Kołodziejczyk

I rok licencjat

zarządzanie publiczne

8.02.2021; godz. 12:00

22.02.2021; godz. 12:00

test online

Problemy współczenego świata
[moduł: systemy edukacyjne]

ZAL

Jakub Kołodziejczyk

1 rok, I stopień

Zarządzanie publiczne

03.luty.2021 godz. 10.00-11.00

18.luty.2021 godz. 10.00-11.00

Projekt społeczny - badania w
działaniu

ZAL

Katarzyna Peter-Bombik

II rok Licencjat

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Problemy wspólczesnego świata

obecność na zajęciach + portfolio
przygotowane do każdych zajęć
projekt grupowy (opracowanie karty
projektu + prezentacja projektu na ostatnich
zajęciach w semestrze)

Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot

Sesja zimowa
I termin/godz.

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie

EGZ/ZAL

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

Rok studiów

zal na ocenę

Ewelina Milewska

II rok licencjat

zarządzanie publiczne

Przedsiębiorczość publiczna

ZAL

Katarzyna Peter-Bombik

III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

Przedsiębiorczość publiczna

EGZ
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę

Katarzyna Peter-Bombik

III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

Roman Dorczak

I rok I stopnia

Polityka społeczna

Psychologia [moduł: Postawy nauk
humanistycznych i społecznych]

zaliczenie

Roman Dorczak

I rok I stopnia

zarządzanie publiczne

25.01.2021 gr 1 godz. 13.15-14.45;
18.01.2021 gr 2 godz. 9.45-11.15; w czasie dyżuru w sesji poprawkowej
25.01.2021 gr. 3 9.45-11.15

teAMS

Psychologia [moduł: Postawy nauk
humanistycznych i społecznych]

Egzamin

Roman Dorczak

I rok I stopnia

zarządzanie publiczne

01.02.2021 godz. 13.15-14.45

22.02.2021 godz. 13.15-14.45

TEAMS

Rachunkowość
Rachunkowość zarządcza

EGZ
EGZ

Małgorzata Marzec
Małgorzata Marzec

Licencjat
I SUM

Zarządzanie publiczne
Zarządzanie publiczne

2.02 godz. 11.00 -12.00
2.02 godz. 9.00 -10.00

18.02 godz. 11.00-12.00
18.02 godz. 9.00 - 10.00

test online
test online

Rozwój osobisty i interpersonalny

ZAL

Marta Shaw, Patrycja Siemiginowska

I rok SUM

Zarządzanie zmianą
społeczną

złożenie eseju końcowego ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Obecność i aktywność na zajęciach, dziennik
rozwoju w MS Teams/Pegazie, esej końcowy

Seminarium licecjackie

ZAL

Wioleta J. Karna

III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Seminarium licecjackie

ZAL

Katarzyna Peter-Bombik

III rok licencjat

Polityka społeczna

ostatnie zajęcia w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Seminarium licencjackie

ZAL

Marta Shaw

III rok licencjat

Polityka społeczna

oddanie rozdziału 1 - przedostatnie
w czasie dyżuru w sesji poprawkowej
zajęcia (15.01.)

Seminarium licencjackie

zal

Joanna Kołodziejczyk

III rok licencjat

zarządzanie publiczne

Seminarium licencjackie

zaliczenie
na ocenę

Kamilla Noworól

III rok licencjat

zarządzanie publiczne

Seminarium licencjackie

zaliczenie

Justyna Maciąg

III rok I st.

zarządzanie publiczne

Seminarium licencjackie

ZAL

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

III rok

seminarium licencjackie

ZAL

Rafał Musialik

Seminarium licencjackie

zal

Laura Koba

Seminarium magisterskie

zaliczenie

Roman Dorczak

II rok II stopnia

Standardy dyplomacji i etykiety

Zal

Bożena Freund

Standardy dyplomacji i etykiety

Egzamin
ZAL

Projekt społeczny - badania w
działaniu [moduł: badania
humanistyczne i społeczne w teorii i
praktyce]

Przywództwo
Przywództwo w sferze publicznej
Psychologia

Statystyka matematyczna

Kierunek

28.01.2021 (ostatnie zajęcia w
semestrze)
kilka ostatnich zajęć w czasie
semestru
2 lutego, godz.09.00-10.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność, aktywność, karta projektu,
prezentacja projektu na ostatnich zajęciach

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

praca grupowa - prezentacja opracowanego
przez grupę zagadnienia
test online Pegaz

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Grzegorz Mazurkiewicz

Polityka społeczna

44214

Dyżur w trakcie sesji poprawkowej

TEAMS

Grzegorz Mazurkiewicz

Zarządzanie publiczne

44214

Dyżur w trakcie sesji poprawkowej

TEAMS

01.02.2021 godz. 11.30-13.00

22.02.2021 godz. 11.30-13.00

TeAMS

przesłanie rozdziału pracy
licencjackiej do 31.01.2021
przedstawienie planu pracy i
pierwszego rozdziału - ostatnie
zajęcia

przesłanie w wersji elektronicznej
skończonego I rozdziału
oddany i zaakceptowany rozdział I pracy
Obecność i aktywność na zajęciach, sej,
bibliografia, opis problemu badawczego,
prezentacja, ramowy plan pracy, rozdział 1

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

oddanie jednego rozdziału pracy licencjackiej

w terminie dużuru

przesłanie plików, spotkanie za
pośrednictwem TEAMS

27.01 ostatnie ćwiczenia

23.02 godz. 9.00

Praca na zajęciach, przygotowanie założeń
pracy

polityka społeczna

do 29.01.2020

do 19.02.2020

przedstawienie planu pracy licencjackiej, I
rozdziału oraz narzędzia badawczego

III

polityka społeczna

do 29.01.2020

do 23.02.2020

III rok I st.

Polityka społeczna

03.02.2021 r., godz. 15.00 - 16.30

24.02.2021 r., godz. 15.00 - 16.30

zarządzanie publiczne,
polityka społeczna

27.01.2021 godz. 15.00-16.30

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

TEAMS

II i III rok licencjatu

Zarządzanie publiczne

29.01.2021, godz. 14:30-16:00

22.02.2021, godz. 14:30-16:00

Obecność + aktywność + realizacja zadań
cząstkowych

Agnieszka Gloria Kamińska

II i III rok licencjatu

Zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia

24.02.2021, godz. 15:00-16:00

obecność na zajęciach + test on line teams

Rafał Musialik

1 SUM

Zarządzanie publiczne

01.02 godz. 12.00-13.00

23.02 godz. 11.00-12.00

sprawdzian online

przedstwienie planu pracy
przedstawienie i omówienie I rozdziału pracy
licencjackiej

Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot

Sesja zimowa
I termin/godz.

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie
Test online – 10 pytań jednokrotnego i
wielokrotnego wyboru, 10 minut.

EGZ/ZAL

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

Rok studiów

EGZ

Grażyna Prawelska-Skrzypek

II rok mgr

Zarządzanie publiczne

1 lutego 2021, 11.00-12.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

system polityczno instytucjonalny

Dariusz Grzybek

I rok I stopnia

zarządzanie publiczne

03.02. godzina 11.30

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

test online

System polityczny RP

Dariusz Grzybek

I rok I stopnia

Polityka społeczna

03.02 godzina 13.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

test online

zal na ocenę

Janusz Sasak

1 rok, I stopień

Polityka społeczna

25.01.2020 godz 8:00

22.02.2020 - dyżur

Zykonanie zadań zaliczeniowych

zal
zal
zaliczenie
na ocenę
EGZ
egzamin

Paweł Kuśmierczyk
Paweł Kuśmierczyk

I rok 1 stopnia
I rok 1 stopnia

polityka społeczna
zarządzanie publiczne

ostatnie zajęcia w semestrze
ostatnie zajęcia w semestrze

24.02.2021r. godz 16.45 - 18.45
22.02.2021r. godz 16.45 - 18.45

wykonanie zadań zaliczeniowych
wykonanie zadań zaliczeniowych

Justyna Maciąg

I rok SUM

Zarządzanie publiczne

27.01 ostatnie ćwiczenia

23.02 godz. 9.00

Praca na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

Regina Lenart-Gansiniec
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

I rok Licencjat
II rok licencjat

Zarządzanie publiczne
polityka społeczna

03.02, godz. 11.00-11.30
05.02.2020, godz. 10.00

24.02, godz. 11.00-11.30
19.02.2020, godz. 10.00

Egzamin

Laura Koba

1 rok , I stopień

Polityka Społeczna

02.02.2021, godz. 8.00 - 9.00

23.02.2021, godz.8.00-9.00

test online Pegaz
egzamin Pegaz
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie prezentacji,
test o line

Zal

Bożena Freund

I rok licencjatu

Polityka społeczna

29.01.2021, godz. 11:30-13:00

22.02.2021, godz. 11:30-13:00

Obecność + aktywność + prezentacja projektu

Zal

Bożena Freund

I rok licencjatu

Polityka społeczna

29.01.2021, godz. 11:30-13:00

22.02.2021, godz. 11:30-13:00

Obecność + aktywność + prezentacja projektu

Współczesne organizacje formalne i
nieformalne

ZAL z oceną

Agata Morgan

I rok licencjat

Zarządzanie publiczne

oddanie eseju końcowego na
ostatnich zajęciach w semestrze

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność+aktywność (prezentacje
przygotowane przz grupy)+esej końcowy

Współdziałanie
międzyorg+A2:A65anizacyjne i
międzysektorowe - wykład

zal na ocenę

Mateusz Lewandowski

II rok SUM

23.02.2021 godz. 9.45-10.15

test online PEGAZ

zal

Mateusz Lewandowski

II rok SUM

Wyzwania współczesnego świata i
wizje przyszłości

zal na ocenę

Joanna Kołodziejczyk

I SUM

Zarządzanie finansami publicznymi

EGZ

Zbysław Dobrowolski

Strategie i polityki publiczne

Technologia informacyjna
Technologia informacyjna
Technologia informacyjna
Teoria i praktyka zarządzania
organizacjami
Teoria organizacji
Ubezpieczenia społeczna
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wprowadzenie do polityki społecznej
(grupa 1)
Wprowadzenie do polityki społecznej
(grupa 2)

Współdziałanie międzyorganizacyjne i
międzysektorowe - ćw

ZAL z oceną

Marta Shaw

III rok licencjat

Zarządzanie partycypacyjne

zal na ocenę

Kamilla Noworól

II rok SUM

Zarządzanie procesami

Grzegorz Baran

Zarządzanie publiczne /
2.02.2021 godz. 9.45-10.15
polityka społeczna
prezentacje na dwóch
Zarządzanie publiczne / przedostatnich zajęciach gr 1
polityka społeczna
(15.12.2020 i 12.01.2021) gr 2
(22.12.2020 i 19.01.2021)
zarządzanie zmianą
przesłanie eseju do 20.01.2021
społeczną
29.01, godz. 11.30-12.30

Zarządzanie międzykulturowe

ZAL
(wykład)

Kierunek

I rok 2 stopnia

Polityka społeczna

test przez Pegaza - przedostatnie
zajęcia w semestrze (12.01.2021.)

projekt grupopwy i jego prezentacja oraz
dyskusja
w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

prezentacja i esej

19.02, 11.30-12.30

Test online

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

Prezentacja indywidualna, charakterystyka i
opis badanej grupy docelowej,
przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu,
prezentacja raportu z badania, test końcowy
przez Pegaza

zaliczenienie ustne dla osó, które nie uzyskały
Zarządzanie publiczne /
prezentacje projektów na zajęciach zaliczenia z projektu i/lub wymaganej
polityka społeczna
frekwencji - TEAMS 24 lutego 2021, g.9.45

zarządzanie publiczne

prezentacje projektów w czasie zajęć TEAMS, przesłanie pliku

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

Terminarz sesji egzaminacyjnej
semestr zimowy 2020/2021
Przedmiot

EGZ/ZAL

Nazwisko i imię ̨ prowadzącego

Rok studiów

Kierunek

Sesja zimowa
I termin/godz.

Sesja zimowa poprawkowa
II termin/godz.

Forma i warunki zaliczenia/egzaminu
jeśli są inne niż zapisane w sylabusie

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

Zarządzanie procesami

ZAL
(ćwiczenia)

Grzegorz Baran

I rok 2 stopnia

zarządzanie publiczne

Zarządzanie projektami

EGZ

Katarzyna Peter-Bombik

III rok licencjat

Polityka społeczna

2 lutego, godz.12.00-13.00

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

test online Pegaz

Zarządzanie projektami

zal

Ewelina Milewska

III rok licencjat

Polityka społeczna

21.01.2021 / 28.01.2021 (ostatnie
zajęcia w semestrze)

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność, aktywność, karta projektu,
prezentacja projektu na ostatnich zajęciach

Zarządzanie projektami

ZAL z oceną

Beata Jałocha

II rok SUM

Zarządzanie publiczne

test online - 27.01.21; złożenie
pracy zaliczeniowej - 20.01.21

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

• Praca zaliczeniowa – opracowanie zbioru
dokumentów wchodzących wskład
dokumentacji projektowej • Test wiedzy •
Aktywność na zajęciach

Zarządzanie projektami [moduł:
zarządzanie publiczne w praktyce]

zal na ocenę

Ewelina Milewska

III rok licencjat

Zarządzanie publiczne

test online - 18.12.2020 /
podsumowanie aktywności (+) 22.01.2021 (ostetnie zajęcia w
semestrze)

w czasie dyżuru w sesji poprawkowej

obecność, aktywność (+), test online / dla
chętnych: esej

EGZ

Zbysław Dobrowolski

29.01, godz. 12.45-13.45

19.02, 12.45-13.45

Test online

Zarządzanie rozwojem lokalnym i
regionalnym

Egzamin

Kamilla Noworól

II/III rok licencjat

Polityka społeczna

ostatnie ćwiczenia, ocena na
ocena pracy ćwiczeniowej, analiza
podstawie prac grupowych; wykład egzamin za pośrednictwem TEAMS - 23 lutego
wybranego problemu rozwojowego albo
analiza problemu rozwojowego
2021, g.9.00
egzamin za pośrednictwem TEAMS
albo egzamin - 2 lutego, g. 11.30

Zarządzanie rozwojem lokalnym i
regionalnym (samorząd terytorialny)

Egzamin

Kamilla Noworól

II/III rok licencjat

zarządzanie publiczne

ostatnie ćwiczenia, ocena na
ocena pracy ćwiczeniowej, analiza
podstawie prac grupowych; wykład egzamin za pośrednictwem TEAMS - 23 lutego
wybranego problemu rozwojowego albo
analiza problemu rozwojowego
2021, g.9.00
egzamin za pośrednictwem TEAMS
albo egzamin - 2 lutego, g. 9.00

EGZ

Grzegorz Baran

I rok 2 stopnia

zarządzanie publiczne

5.02 godz. 12:00-13:00

ocena ciągła w trakcie realizacji kolejnych
ocena ciągła w trakcie realizacji
etapów projektu w trakcie zajęć + prezentacja
kolejnych etapów w trakcie zajęć +
w ramach konsultacji (w sytuacji, gdy Student projekt
prezentacja na osatnich
z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w
ćwiczeniach
ostanich zajęciach)

Zarządzanie publiczne oraz metody i
techniki zarządzania publicznego

Zarządzanie strategiczne II

Zarządzanie strategiczne II

ZAL

Grzegorz Baran

I rok 2 stopnia

zarządzanie publiczne

Zarządzanie strategiczne w politykach
publicznych

EGZ

Regina Lenart-Gansiniec

II rok Licencjat

Polityka społeczna

03.02, godz. 10.00-10.30 (w
przypadku ćwiczeń, termin
wysłania pracy zaliczeniowej:
przedostatnie zajęcia)

23.02 godz. 13.00-14:00

24.02, godz. 10.00-10.30 (dot. wykładów)

test online

test online Pegaz (egzamin), praca
zaliczeniowa, zgodnie z arkuszem oceny
otrzymanym na II zajęciach, ocena strategii
organizacji)

