
                                          Plan zajęć szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej edycja 2017/2018 

                                                                                             semestr letni 2017/2018 

 
 

GODZIN

Y 

 

 

SOBOTA 03.03 

 

NIEDZIELA 04.03. 
 

GODZINY 

 

 

SOBOTA 17.03 

 

NIEDZIELA  18.03. 

      

8.00-

9.30 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

przepisów dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 
społecznego; mgr Anna Frączek 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa 
rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony 

danych osobowych;  
mgr Anna Frączek 

8.00-9.30 

Kontrola zarządcza; 

 mgr Edyta Dziadosz 

Kontrola zarządcza;  

mgr Edyta Dziadosz 

9.40-

11.10 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

przepisów dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 

społecznego; mgr Anna Frączek 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa 

rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych;  
mgr Anna Frączek 

9.40-11.10 

Kontrola zarządcza;  
mgr Edyta Dziadosz 

Kontrola zarządcza; 

 mgr Edyta Dziadosz 

11.20- 

12.50 

Stres i wypalenie zawodowe;  
mgr Ewelina Kleszcz - Ciupka 

Stres i wypalenie zawodowe; 
mgr Ewelina Kleszcz - Ciupka 

11.20- 

12.50 

Wybrane zagadnienia z 

zakresu przepisów 

dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 
społecznego; mgr Anna Frączek 

Kontrola zarządcza;  

mgr Edyta Dziadosz 

13.00-

14.30 

Stres i wypalenie zawodowe;  

mgr Ewelina Kleszcz - Ciupka 

Stres i wypalenie zawodowe; 

mgr Ewelina Kleszcz - Ciupka 
13.00-

14.30 

Wybrane zagadnienia z 

zakresu przepisów 

dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 

społecznego; mgr Anna Frączek 

Systemy zarządzania jakością w 

instytucjach pomocy społecznej;  
dr Jolanta Karolczuk 

14.30 – 

15.10 

Stres i wypalenie zawodowe;  

mgr Ewelina Kleszcz - Ciupka 

 

14.30 – 

15.10 

Wybrane zagadnienia z 

zakresu przepisów 

dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 
społecznego; mgr Anna Frączek 

 

15.10- 

16.40 

Kierowanie i zarzadzanie 
superwizyjne; mgr Edyta Dziadosz 

Systemy zarządzania jakością 

w instytucjach pomocy 

społecznej; dr Jolanta 

Karolczuk 

15.10- 

16.40 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa 

rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych; mgr Anna Frączek 

Systemy zarządzania jakością w 
instytucjach pomocy społecznej;  

dr Jolanta Karolczuk 

16.50- 

18.20 

Kierowanie i zarzadzanie 
superwizyjne; mgr Edyta Dziadosz 

Systemy zarządzania jakością 

w instytucjach pomocy 

społecznej; dr Jolanta 

Karolczuk 

16.50- 

18.20 

 Systemy zarządzania jakością w 

instytucjach pomocy społecznej;  

dr Jolanta Karolczuk 

 
 

 

 

 



                                          Plan zajęć szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej edycja 2017/2018 

                                                                                             semestr letni 2017/2018 

 
 

GODZ

INY 

 

 

SOBOTA 07.04 

 

NIEDZIELA 08.04. 

 
GOD

ZINY 

 

 

SOBOTA 21.04. 

 

NIEDZIELA 22.04. 

 

SOBOTA 12.05. 

8.00-

9.30 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych;  

mgr Anna Frączek 

Kontrola zarządcza; mgr Edyta 

Dziadosz 8.00-

9.30 

 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych;  

mgr Anna Frączek 

Kontrola zarządcza;  

mgr Edyta Dziadosz 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, 

prawa zamówień publicznych, prawa 

rodzinnego i prawa dotyczącego 
ochrony danych osobowych;  

mgr Anna Frączek 

9.40-

11.10 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

przepisów dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 

społecznego; 
 mgr Anna Frączek 

Kontrola zarządcza; mgr Edyta 

Dziadosz 
9.40-

11.10 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych;  
mgr Anna Frączek 

Kontrola zarządcza;  

mgr Edyta Dziadosz 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, 

prawa zamówień publicznych, prawa 

rodzinnego i prawa dotyczącego 

ochrony danych osobowych;  
mgr Anna Frączek 

11.20- 

12.50 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

przepisów dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 

społecznego; 

 mgr Anna Frączek 

Kierowanie i zarzadzanie 

superwizyjne; mgr Edyta 

Dziadosz 11.20- 

12.50 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 
prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych;  

mgr Anna Frączek 

Systemy zarządzania 

jakością w instytucjach 

pomocy społecznej;  
dr Jolanta Karolczuk 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, 

prawa zamówień publicznych, prawa 
rodzinnego i prawa dotyczącego 

ochrony danych osobowych;  
mgr Anna Frączek 

13.00-

14.30 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

przepisów dotyczących pomocy 

społecznej i zabezpieczenia 

społecznego;  
mgr Anna Frączek 

Kierowanie i zarzadzanie 
superwizyjne; mgr Edyta 

Dziadosz 
13.00-

14.30 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych; mgr Anna Frączek 

Systemy zarządzania 

jakością w instytucjach 
pomocy społecznej;  

dr Jolanta Karolczuk 

Konsultacje dotyczące pracy 

dyplomowej wymaganej do 
uzyskania specjalizacji; dr 

Piotr Frączek 

14.30 – 

15.10 

 Konsultacje dotyczące pracy 

dyplomowej wymaganej do 
uzyskania specjalizacji;  

dr Piotr Frączek 

14.30 

– 

15.10 

   

15.10- 

16.40 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych; mgr Anna Frączek 

 Konsultacje dotyczące pracy 

dyplomowej wymaganej do 
uzyskania specjalizacji;  

dr Piotr Frączek 

15.10- 

16.40 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 
administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 

prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych; mgr Anna Frączek 

  

16.50- 

18.20 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 
prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych;  

mgr Anna Frączek 

 

16.50- 

18.20 

Wybrane zagadnienia prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, prawa rodzinnego i 
prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych; mgr Anna Frączek 

  

 

 
 

 

  Wizyty studyjne dnia 11.05.2018r  godz. 9,30  

  Egzamin dnia  16.06.2018 r godz. 9,30 

 


