
 

PLAN ZAJĘĆ I SEMESTR 2019/2020 

Miejsce zjazdów: 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, sala 4/5, 

parter, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa 

 

12.10.2019 

9.00 – 10.30 
 

Inauguracja i test kompetencyjny 

10.45-12.15 
12.30-14.00 
14.15-15.45 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

16.15-17.45 
18.00-19.30 

Stanowisko pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją - wykład 

13.10.2019 

9.00-10.30 Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

10.45-12.15 Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

12.45-15.00 Propedeutyka medycyny – wykład 

26.10.2019 

9.00 -11.15 Propedeutyka rehabilitacji medycznej – wykład 

11.30-13.00 
13.15-14.45 

Propedeutyka rehabilitacji medycznej – wykład 

15.15-16.45 
17.00-18.30 
18.45-20.15 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

27.10.2019 

9.00-10.30 Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

14.30-16.00 Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

16.11.2019 

9.00 – 10.30 
10.45-12.15 

 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

12.30-14.00 
14.15-15.45 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

16.15-17.45 
18.00-19.30 

Stanowisko pracy specjalisty ds. 
zarządzania rehabilitacją: cel, 

zadania, specyfika, promocja – 
ćwiczenia, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

19.30-20.15  
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa II 



 

17.11.2019 

9.00 – 10.30 
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa I 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

10.45-12.15 
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa I 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

12.45-14.15 
14.30-16.00 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa I 

Stanowisko pracy specjalisty ds. 
zarządzania rehabilitacją: cel, 

zadania, specyfika, promocja – 
ćwiczenia, grupa II 

16.00-16.45 
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa I 
 

30.11.2019 

9.00 – 10.30 
Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 

administracyjne i cywilne – wykład 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

14.30-16.45 Propedeutyka medycyny – wykład 

16.45-19.00 Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – wykład 

01.12.2019 

9.00-10.30 
Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 

administracyjne i cywilne – wykład 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

14.30-16.00 
16.15-17.00 

Propedeutyka medycyny – wykład 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.12.2019 

9.00-10.30 
10.45-12.15 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

12.30-14.00 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

14.30-16.00 
16.15-17.45 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

18.00-19.30 Seminaria dyplomowe 

15.12.2019 

9.00-10.30 
10.45-12.15 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa I 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

12.30-14.00 
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa I 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

14.30-16.00 
16.15-17.45 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa I 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

18.01.2020 

9.00-10.30 
10.45-12.15 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

12.30-14.00 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa I 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa II 

14.30-16.00 
Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 

administracyjne i cywilne – wykład 

16.15-17.45 
18.00-20.15 

Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo 
administracyjne i cywilne – wykład 

19.01.2020 

9.00-10.30 
Kompetencje interpersonalne – 

warsztat, grupa I 
Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

Kompetencje interpersonalne – 
warsztat, grupa I 

Rehabilitacja społeczna – 
konwersatorium, grupa II 

14.30-16.45 
16.45-18.15 

Psychologia kliniczna – wykład 

 

 


