
ROK AKADEMICKI 2020/2021        (SEMESTR ZIMOWY)  -  STUDIA NIESTACJONARNE  MAGISTERSKIE JEDNOLITE –   PRAWO ZATRUDNIENIA   ROK I  SEMESTR I   
 

Termin  PIĄTEK     SOBOTA     NIEDZIELA 

25.09.2020 - 
27.09.2020 17.00-18.30  08.30-11.45    08.30-11.45    
 

02.10.2020 - 
04.10.2020 

16.00-17.30 
Spotkanie z władzami Kolegium 
Prawa 

08.30-11.45 
Wprowadzenie do prawa – 
wykładnia i stosowanie prawa 
sala D/312 

12.05-15.35 
Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – wykład dr A. 
Nerka  sala D/312 

08.30-11.45 
Wprowadzenie do prawa – 
wykładnia i stosowanie prawa 12.05-15.35 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – wykład dr A. 
Nerka 17.45-20.15 

Metodyka studiowania w cyfrowym 
środowisku edukacyjnym – dr 
Krzysztof Kuźmicz 

 

09.10.2020 17.00-18.25 
Plagiat i etyka badawcza – dr 
Joanna Buchalska         

 

16.10.2020 - 
18.10.2020 

17.00-20.15 
Prawo stosunku pracy – wykład 
prof. M. Latos-Miłkowska 8.30-11.45 

Prawo stosunku pracy – wykład 
prof. M. Latos-Miłkowska 

 
12.05-15.35 

 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – wykład dr A. 
Nerka 

8.30-11.45 
Prawo stosunku pracy – wykład 
prof. M. Latos-Miłkowska 12.05-15.35 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – wykład dr A. 
Nerka 

 

30.10.2020 - 
31.10.2019 

17.00-19.30 
Prawo stosunku pracy – wykład 
prof. M. Latos-Miłkowska 08.30-11.45 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – ćwiczenia 
dr A. Miętek 

12.05-15.35 
Prawo stosunku pracy – ćwiczenia 
dr A.Miętek     

 

06.11.2020 - 
08.11.2020 

  
08.30-11.45 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – wykład dr A. 
Nerka 

12.05-13.35 
Wprowadzenie do prawa – 
wykładnia i stosowanie prawa      

 

20.11.2020 - 
22.11.2020 

17.00-20.15 
Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – ćwiczenia 
dr A. Miętek 

08.30-11.45 
Prawo stosunku pracy – 
ćwiczenia dr A.Miętek 12.05-15.35 

Komunikacja społeczna w 
zatrudnieniu – dr A. Czarczyńska 08.30-11.45 

Prawo stosunku pracy – ćwiczenia 
dr A.Miętek 

12.05-15.35 
Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – ćwiczenia 
dr A. Miętek 

 

04.12.2020 - 
06.12.2020 

17.00-19.30 
Prawo stosunku pracy – ćwiczenia 
dr A.Miętek 08.30-11.45 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – ćwiczenia 
dr A. Miętek 

12.05-15.35 
Komunikacja społeczna w 
zatrudnieniu – dr A. Czarczyńska 08.30-11.45 

Podstawy prawne zatrudnienia 
pracowniczego – ćwiczenia 
dr A. Miętek 

12.05-15.35 
Prawo umów 

prof. M. Olczyk 
 

18.12.2020 - 
20.12.2020 

17.00-20.15 
Komunikacja społeczna w 
zatrudnieniu – dr A. Czarczyńska 08.30-11.45 

Prawo umów 
prof. M. Olczyk 12.05-15.35 

Blok A 
Kształtowanie umów cywilnopranwych 
w zatrudnieniu – mec. M. Kraiński 08.30-11.45 

Blok A 
Kształtowanie umów cywilnopranwych 
w zatrudnieniu – mec. M. Kraiński 

12.05-15.35 
Prawo umów 

prof. M. Olczyk                  08:30 
Prof. M. Latos-Miłkowska 10:15 

 

15.01.2021 - 
17.01.2021 

17.00-20.15 
Komunikacja społeczna w 
zatrudnieniu – dr A. Czarczyńska 08.30-11.45 

Blok B 
Zatrudnianie cudzoziemców – dr A. 
Miętek 12.05-15.35 

Prawo umów 
prof. M. Latos-Miłkowska 08.30-11.45 

Blok A 
Kształtowanie umów cywilnopranwych 
w zatrudnieniu – mec. M. Kraiński 

12.05-15.35 
Prawo umów 

prof. M. Latos-Miłkowska 
 

29.01.2021 - 
31.01.202 

17.00-20.15 
Komunikacja społeczna w 
zatrudnieniu – dr A. Czarczyńska 08.30-11.45 

Blok B 
Zatrudnianie cudzoziemców – dr A. 
Miętek 12.05-15.35 

Blok A 
Kształtowanie umów cywilnopranwych 
w zatrudnieniu – mec. M. Kraiński 10.15-11.45 

Blok B 
Zatrudnianie cudzoziemców – dr A. 
Miętek 

12.05-13.35 

Blok A 
Kształtowanie umów 
cywilnopranwych w zatrudnieniu – 
mec. M. Kraiński  

  
 

 Zajęcia zaznaczone na niebiesko odbywają się w Uczelni, pozostałe zajęcia w trybie zdalnym. 
 
 
 
 



 
 
Informacja dotycząca szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
W myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia oraz na 
podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024) każdy student rozpoczynający naukę w Uczelni jest zobowiązany do odbycia 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W Akademii Leona Koźmińskiego szkolenie to jest przeprowadzane w formie e-learningu. Kończy się testem sprawdzającym wiedzę, który należy wypełnić do końca października. Zaliczenie testu (z 
wpisem w Wirtualnej Uczelni) jest jednym z warunków zaliczenia semestru zimowego. 
Wśród zagadnień określonych w regulacjach prawnych czy będących bezpośrednią konsekwencją pandemii – COVID - szkolenie zawiera informacje związane z procedurami dotyczącymi: 

 Ubezpieczenia studentów,  
 Opieki medycznej,  
 Udogodnień i pomocy dla studentów niepełnosprawnych. 

 
Szkolenie wraz z testem znajduje się na Platformie – LINK – dostępne jest również bezpośrednio po zalogowaniu (login: bhp, hasło: bhp), po kliknięciu w link  

Akademia Leona Koźmińskiego zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających 
kształcenie w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego wprocesie kształcenia.  

Dostęp do kursu możliwy jest także poprzez: 
 Wpisanie w polu „Przeszukaj kursy” nazwy „bhp”, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL” 
 Kliknięcie na kategorię E-learning, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL” 

Studenci ALK mogą logować się do platformy e-learningowej również na własne konta studenckie. W tym wypadku, aby dostać się do kursu BHP po zalogowaniu się do platformy, należy podać klucz 
„bhp”.  
 

 


