
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

data godziny temat wykładu wykładowca forma rygor 

24.10.2020 
sobota 

11:00 - 12:30 
Budowanie relacji w klasie i przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej – wykład inauguracyjny rok akademicki 2020/2021 

prof. Jacek Pyżalski 
Webinarium 
synchroniczne 

 

14.11.2020 
sobota 

10:00 - 11:30 Mówienie uczy słuchania – wykład inaugurujący webinaria prof. Jerzy Bralczyk 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

28.11.2020 
sobota 

10:00 - 11:30 Prawo oświatowe w szkole, placówce oświatowej dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
synchroniczne 

F 

10:00 - 11:30 
O potrzebie doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach 
edukacyjnych. 

mgr Jolanta Marzec 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

12:00 - 13:30 
Działania marketingowe w budowaniu wizerunku 
szkoły   środowisku lokalnym - praktyczne warsztaty mgr Krzysztof Celka 

Webinarium 
synchroniczne 

O 

16:00 - 17:30 Komunikacja interpersonalna dr Robert Mertuszka 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

05.12.2020 
sobota 

14:00 - 15:30 
Praktyczne aspekty stosowania ochrony danych osobowych 
w placówkach oświatowych 

mgr Piotr Leśniewicz 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

16:00 - 17:30 Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego mgr Jolanta Marzec 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

19.12.2020 
sobota 

10:00 - 11:30 
Jak przygotować absolwenta szkoły średniej do wyboru dalszej 
drogi edukacyjnej zawodowej? - praktyczne warsztaty 

mgr Krzysztof Celka 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

12:00 - 13:30 Podstawy wiedzy z andragogiki mgr Ewa Kucypera 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

16.01.2021 
sobota 

10:00 - 11:30 Wyzwania współczesnej edukacji w praktyce szkolnej mgr Ewa Drozd 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

podyplomowe.info 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
Studia podyplomowe w zakresie: 

LOGISTYKA  

O – zajęcia obligatoryjne F – zajęcia fakultatywne Rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy 



 

 

 
12:00 - 13:30 

Kreatywne nauczanie przedmiotów zawodowych 
- praktyczne warsztaty 

mgr Krzysztof Celka 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

30.01.2021 
sobota 

10:00 - 11:30 
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa pracy, 
w tym ochrona własności intelektualnej 

dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

12:00 - 13:30 
Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej. Techniki pracy 
warsztatowej 

mgr Ewa Kucypera 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

14:00 - 15:30 
Kierowanie, zarządzanie i administrowaniem zespołem 
pracowniczym 

dr Robert Mertuszka 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

14:00 - 15:30 
Internet jako medium usprawniające przepływ informacji w dobie 
globalizacji 

mgr Krystyna Ratyńska-
Olechnowska 

Webinarium 
synchroniczne F 

13.02.2021 
sobota 

12:00 - 13:30 

Dlaczego polska szkoła nie uczy pracy w grupie (a rynek pracy 
tego wymaga)? Pomysły na pracę w grupie w XXI wieku  - 
praktyczne warsztaty 

mgr Krzysztof Celka 
Webinarium 
synchroniczne 

O 

27.02.2021 
sobota 

10:00 – 11:30 
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego, organizacji, 
likwidacja skutków sytuacji kryzysowych 

dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
synchroniczne O 

14:00 - 15:30 ABC ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych mgr Stanisław Rozwadowski 
Webinarium 
synchroniczne 

F 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej mgr Beata Karkoszka 
Webinarium 
asynchroniczne F 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Wprowadzenie do prawa dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Zarządzanie jakością w administracji publicznej dr Michał Szczerski 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa 
urzędniczego 

dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych, 
praktyczne aspekty stosowania przepisów 

mgr Stanisław Rozwadowski 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej mgr Beata Karkoszka 
Webinarium 
asynchroniczne F 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Wprowadzenie do prawa dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
asynchroniczne O 

 


