
PLAN ZAJĘĆ 
 
                      Specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej 
  

ZJAZD VI                           20- 21  lutego 2021R 

DATA GODZINA               MODUŁ PROWADZĄCY W/Ć 

 

SALA 

 

  20.02.21 
    sobota 

08:45-9:30 

 

Zadania jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej gminy, powiatu i 

województwa           6/10 

 Mgr Katarzyna 

Błaszczyk 

          

W 
TM Szczecin 
+Człuchów  

09:40-10:25 

Zadania jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej gminy, powiatu i 

województwa           7//10 

 Mgr Katarzyna 

Błaszczyk 
W 

TM Szczecin 
+Człuchów 

10:25-11:10 
Elementy organizacji i zarządzania w 

pomocy społecznej       7/30             

dr Magdalena     

   Joachimowska 

       (2/8)      

W 
TM Szczecin 
+Człuchów 

11:20-12:05 
Elementy organizacji i zarządzania w 

pomocy społecznej           8/30         

dr Magdalena     

   Joachimowska 

 

      (3/8) 

W. 
TM Szczecin 
+Człuchów 

12:05-12:50 
 Elementy organizacji i zarządzania w 

pomocy społecznej             6/30       

 dr Magdalena     

   Joachimowska 

     (1/10) 

Ćw. 
TM Szczecin 
+Człuchów 

12:50-13:20                                                        PRZERWA OBIADOWA 

13:20-14:05 
Elementy organizacji i zarządzania w 

pomocy społecznej                 7/30   

dr Magdalena     

   Joachimowska 

        (2/10) 

Ćw. 
TM Szczecin 
+Człuchów 

14:05-14:50 
Elementy organizacji i zarządzania w 

pomocy społecznej                8/30    

dr Magdalena     

   Joachimowska 

       (3/10) 

ĆW 
TM Szczecin 
+Człuchów 

15:00-15:45 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych   12/14 

mgr Beata Rataj W 
TM Szczecin 
+Człuchów 

15:45-16:30 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych   13/14 

mgr Beata Rataj W 
TM Szczecin 
+Człuchów 

16:40-17:25 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych   14/14 

mgr Beata Rataj W 
TM Szczecin 
+Człuchów 

17:25-18:10     



 

 

21.02.21 

(NIEDZIEL

A) 

08:45-9:30 

(1 godz.) 

 Współczesne kierunki rozwoju polityki 

społecznej w ujęciu globalnym, 

europejskim i lokalnym       

          4/10 

    Prof.  dr hab. 

Bogdan Gębski 
    W 

TM Szczecin 
+Człuchów 

09:40-10:25 

 Współczesne kierunki rozwoju polityki 

społecznej w ujęciu globalnym, 

europejskim i lokalnym     

         5/10 

     Prof.  dr hab. 

Bogdan Gębski 
W 

TM Szczecin 
+Człuchów 

10:25-11:10 

Współczesne kierunki rozwoju polityki 

społecznej w ujęciu globalnym, 

europejskim i lokalnym 

         6/10 

  Prof.  dr hab. 

Bogdan Gębski 
W 

TM Szczecin 
+Człuchów 

11:20-12:05 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych     12/16      

 mgr Kinga 
Przybylska – 

Charif 
   ĆW 

TM Szczecin 
+Człuchów 

12:05-12:50 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych          13/16 

 mgr Kinga 
Przybylska – 

Charif 
   ĆW 

TM Szczecin 
+Człuchów 

12:50-13:20                                                        PRZERWA OBIADOWA 

13:20-14:05 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, 
prawa rodzinnego i prawa 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych   14/16 

 mgr Kinga 
Przybylska – 

Charif 
ĆW 

TM Szczecin 
+Człuchów 

14:05-14:50 

Publiczne relacje, reklama społeczna i 

promocja działań w pomocy społecznej 

– public relations (PR)                               

1/6 

 Mgr Anna 
Frankowska 

ćw. 
TM Szczecin 
+Człuchów 

15:00-15:45 

Publiczne relacje, reklama społeczna i 

promocja działań w pomocy społecznej 

– public relations (PR)                               

2/6 

Mgr Anna 

Frankowska 
ćw. 

TM Szczecin 
+Człuchów 

15:45-16:30 

Publiczne relacje, reklama społeczna i 

promocja działań w pomocy społecznej 

– public relations (PR)                               

3/6 

   Mgr Anna 
Frankowska 
         (1/4) 

WT 
TM Szczecin 
+Człuchów 

16:40-17:25 

Publiczne relacje, reklama społeczna i 

promocja działań w pomocy społecznej 

– public relations (PR)                               

4/6 

   Mgr Anna 
Frankowska 
      (2/4) 

WT 
TM Szczecin 
+Człuchów 

 


