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rok: II,  semestr: trzeci (zimowy)                                 rok akademicki 2022/2023 

 

Przedmiot Nazwisko wykładowcy Wykł. Ćw/L 
Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Dokumentacja w pracy socjalnej  mgr Ewa Siedlik -- 30 (2) 
zaliczenie           

z oceną 

Doradztwo i poradnictwo zawodowe 
dr hab. Robert 

Kłaczyński 
-- 30 (1) 

zaliczenie                  

z oceną 

Doradztwo i poradnictwo zawodowe 
dr hab. Robert 

Kłaczyński 
15 -- (1) 

zaliczenie           

z oceną 

Działalność pożytku publicznego 

i wolontariat 

dr hab. Robert 

Kłaczyński 
-- 15 (1) 

zaliczenie           

z oceną 

Działalność pożytku publicznego 

i wolontariat 

dr hab. Robert 

Kłaczyński 
15 -- (1) 

zaliczenie                  

z oceną 

Lektorat  języka angielskiego 

/niemieckiego 

mgr Małgorzata 

Konieczko / mgr Ewa 

Chmielowska-Libera 

-- 60 (3) EGZAMIN 

Metodologia badań społecznych  dr Dariusz Dudzik -- 30 (2) 
zaliczenie 

z oceną 

Metodologia badań społecznych dr Dariusz Dudzik 15 -- (1) EGZAMIN 

Metodyka pracy socjalnej mgr Ewa Siedlik -- 45 (4) 
zaliczenie           

z oceną 

Pedagogika resocjalizacyjna  

z  elementami pedagogiki specjalnej 
mgr Sebastian Mazgaj -- 30 (2) 

zaliczenie 

z oceną 

Pedagogika resocjalizacyjna  

z  elementami pedagogiki specjalnej 
dr Wanda Kulesza 15 -- (1) 

zaliczenie 

z oceną 

Podstawy języka migowego 
mgr Jadwiga  

Sikora  
-- 45 (3) 

zaliczenie           

z oceną 

Polityka społeczna 
dr Bogusława Puzio-

Wacławik 
-- 45 (2) 

zaliczenie 

z oceną 

Polityka społeczna 
dr Bogusława Puzio-

Wacławik 
15 -- (1) EGZAMIN 

Promocja zatrudnienia, instytucje 

rynku pracy i zatrudnienie socjalne 
dr Dorota Koptiew -- 15 (1) 

zaliczenie                       

z oceną 

Promocja zatrudnienia, instytucje 

rynku pracy i zatrudnienie socjalne 
dr Dorota Koptiew 15 -- (1) 

zaliczenie                     

z oceną 

Seminarium dyplomowe  

i praca licencjacka 

dr inż. Jarosław 

Mikołajczyk 
-- 15 (2) 

zaliczenie 

z oceną 

Superwizja pracy socjalnej  dr Piotr Piskozub --- 30 (2) 
zaliczenie           

z oceną 

Wspieranie zatrudnienia oraz reha-

bilitacja osób niepełnosprawnych  

dr hab. Robert 

Kłaczyński 
-- 15 (1) 

zaliczenie  

z oceną 

Wspieranie zatrudnienia oraz reha-

bilitacja osób niepełnosprawnych 

dr hab. Robert 

Kłaczyński 
15 -- (1) 

zaliczenie  

z oceną 

Razem ECTS 33 

 


