
 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy 2020/2021 
Kierunek Praca socjalna - studia drugiego stopnia, stacjonarne  

 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
01.02.2021 – 12.02.2021 

Drugi termin 
22.02.2021– 26.02.2021 

Data i godzina  Data i godzina  

 

1 

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2020/2021 Rektora AIK z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 wpisy oceny końcowej/zaliczenia do WU muszą zostać uzupełnione w terminie: 
Pierwszy termin - wpis oceny końcowej w Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 5 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Drugi termin - wpis oceny końcowej w Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Wpisy z zaliczeń nauczyciele akademicy zobowiązani są dokonać od 30.01.2021 do 01.03.2021 roku. 
 
 

Specjalność: Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową 
Projekt socjalny – rodzina dotknięte 

kryzysem 
Dr hab. Anna Błasiak 

11.02.2021 
wpis do WU 

25.02.2021 
wpis do WU 

Psychologia konfliktu i kryzysu Dr Agnieszka Chemperek 
30.01.2021 

godzina 10:00-11:00 
forma pisemna 

26.02.2021 
godzina 16:00-17:00 

forma pisemna 

Profilaktyka zachowań ryzykownych Dr Ewa Dziewońska 
08.02.2021 

 godzina 12:00 
forma pisemna 

23.02.2021 
 godzina 12:00 
 forma pisemna 

Projekt socjalny – dziecko dotknięte 
kryzysem 

Dr Ewa Dziewońska 
08.02.2021 

 godzina 13.00 
23.02.2021 

godzina 13:00 
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Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2020/2021 Rektora AIK z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 wpisy oceny końcowej/zaliczenia do WU muszą zostać uzupełnione w terminie: 
Pierwszy termin - wpis oceny końcowej w Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 5 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Drugi termin - wpis oceny końcowej w Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Wpisy z zaliczeń nauczyciele akademicy zobowiązani są dokonać od 30.01.2021 do 01.03.2021 roku. 
 
 

Specjalność : Wsparcie Społeczne 
Komunikacja interpersonalna w pracy 

socjalnej 
Dr Marek Babik   

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej Dr Andrzej Grudziński 
30.01.2021 

godzina 9.00 
 forma ustna 

22.02.2021 
 godzina 17.30 
 forma ustna 

Podstawy wiedzy o rozwoju 
biopsychicznym w rozwoju człowieka w 

cyklu życia 
dr Magdalena Madej-Babula   

Struktura i organizacja pomocy 
społecznej 

dr Marta Prucnal- Wójcik 
01.02.2021 

godzina 17.00 
forma pisemna 

22.02.2021 
godzina 17.00 

forma pisemna 

 


