
Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019/2020 
III rok PRACA SOCJALNA – studia stacjonarne 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
 

8.30 - 11.30 

Zajęcia 

specjalizacyjne  

blok III / blok 

IV Praca 

socjalna ze 

społecznością 

lokalną, mgr 

A.Skowron, s.2 

bibl WNS A) 

 

 

 

9.45 - 11.15 

seminarium licencjackie prof. D.Majka-

Rostek s.2, prof. M.Błaszczyk s.326, 9.55 

prof. I.Taranowicz s.201 

11.30 - 13.00 

WYKŁAD Rynek pracy i bezrobocie, prof. 

A.Mrozowicki, (15h) / gr. 1 Rynek pracy i 

bezrobocie, dr M.Karolak (15h) s.240 B) 
 

13.45 – 15.15 

WYKŁAD Ochrona własności 

intelektualnej, dr J.Wardzała, s.240 

15.30 – 17.00 

Fakultet blok A Readaptacja społeczna w 

okresie postpenitencjarnym, dr R.Frei, s.232 

Fakultet blok B Instytucjonalne i kulturowe 

uwarunkowania funkcjonowania 

wolontariatu w Polsce, dr hab. J.Żurko, 

s.233 

Fakultet blok C Ruchy społeczne i 

organizacje pozarządowe w praktyce pracy 

socjalnej, dr I.Borowik, s.234 

17.15 - 18.45 

Fakultet blok A Ruchy społeczne i 

organizacje pozarządowe w praktyce pracy 

socjalnej, dr I.Borowik, s.234 

Fakultet blok C Instytucjonalne i kulturowe 

uwarunkowania funkcjonowania 

wolontariatu w Polsce, dr hab. J.Żurko, 

s.233 

 

 

 

 

 

26.II 12.45: zajęcia 

organizacyjne do z.sp. bl. III / 

bl. IV Praca socjalna… mgr 

A.Skowron, s.2 bibl. WNS 

 

13.45 – 15.15 

seminarium licencjackie 

prof. W.Patrzałek, s. 7 ISM, 

dr hab. J.Żurko, s.217 IP  

15.30 – 17.00 

Zajęcia specjalizacyjne blok 

II Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie, mgr K.Pisarek, 

s.217 IP 

Zajęcia specjalizacyjne blok 

I Praca socjalna z 

bezdomnymi, mgr 

T.Neumann, s. 216 IP 
17.15 - 18.45 

Zajęcia specjalizacyjne blok 

I Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie, mgr K.Pisarek, 

s.217 IP 

Zajęcia specjalizacyjne blok 

III Praca socjalna z 

bezdomnymi, mgr 

T.Neumann, s. 216 IP 

8.00 - 9.30 

gr. 2  Organizacja i zarządzanie 

w pomocy społecznej (20h), dr 

hab. D.Moroń, s.42a 

gr. 3 Poradnictwo, dr 

D.Szrejder (20h), s.203 

9.45 - 11.15 

WYKŁAD / gr. 3  Organizacja 

i zarządzanie w pomocy 

społecznej (10/20h), dr hab. 

D.Moroń, s.42a 

11.30 - 13.00 

Zajęcia specjalizacyjne  blok 

IV Praca z uzależnionymi i ich 

rodzinami, mgr P.Długosz, 

s.207 

gr. 1  Organizacja i zarządzanie 

w pomocy społecznej (20h), dr 

hab. D.Moroń, s.3 

13.15 – 14.45 

Zajęcia specjalizacyjne  blok 

II Praca z uzależnionymi i ich 

rodzinami, mgr P.Długosz, 

s.207 

15.00 – 16.30 

seminarium licencjackie dr 

hab. K.Dolińska, s. 3A bibl. 

WNS, dr W.Skiba, s.233, dr 

D.Szrejder s.340, dr R.Frei, s. 

51 ISM 

 

8.00 - 9.30 

gr. 2 Poradnictwo, dr 

D.Szrejder (20h), s. 42a 

gr. 3 Rynek pracy i 

bezrobocie, dr M.Karolak 

(15h) s. 3B) 
9.45 - 11.15 

gr. 2 Rynek pracy i 

bezrobocie, dr M.Karolak 

(15h) s. 3 B) 
gr. 3 Społeczne problemy 

zdrowia (20h), prof. 

I.Taranowicz, s.207 

11.30 - 13.00 

Fakultet blok B, Readaptacja 

społeczna w okresie 

postpenitencjarnym, dr R.Frei, 

s.234 

gr. 2 Społeczne problemy 

zdrowia (20h), prof. 

I.Taranowicz, s.207 

13.15 – 14.45 

WYKŁAD / gr. 1 Społeczne 

problemy zdrowia (10h/20h), 

prof. I.Taranowicz, s.234  

15.00 – 16.30 

WYKŁAD / gr. 1 

Poradnictwo (10h/20h), dr 

D.Szrejder, s.234  

 

ISM = sala w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych; bibl. WNS = sala w budynku biblioteki naszego wydziału. 

A) Możliwe dłuższe zajęcia poza campusem WNS. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla obu grup: w środę 26 lutego o godz. 12.45 w s.2 w bibliotece WNS. 

B) Ćwiczenia "Rynek pracy i bezrobocie" z dr. M. Karolakiem rozpoczną się: gr 1 - we wtorek 5.05; gr. 2 oraz gr. 3 - w piątek 17.04. 


