
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8:00-9:30

Psychologia społeczna,

dr hab. Maciej Bachryj-Krzywaźnia, konw. 

30h.

s 134 IF

Nauka o państwie i polityce,

dr hab. P. Grabowiec, w. 30h.,

7 paź zajęcia w sali 2 w budynku 

Biblioteki

9:45-11:15

Historia polityczna Europy,

dr hab. R. Juchnowski, w. 30h., 

s. 135 IF

Podstawy prawa,

dr Konrad Wandowicz, konw. 30h.

s 134 IF

Geografia polityczna,

dr hab. R. Juchnowski, w. 30h.,

7 paź zajęcia w sali 2 w budynku 

Biblioteki

11:30-13:00

Ekonomia,

prof. R. Kupczyk, ćw. 30h.

s 134 IF

Geografia polityczna,

dr hab. R. Juchnowski, ćw. 15h.

7 paź zajęcia w sali 2 w budynku 

Biblioteki

13:45 -15:15

Wstęp do studiów 

migracyjnych,

dr Berenika Dyczek, w. 30h.

s. 135 IF

Cywilizacje i religie świata, 

dr hab. P. Grabowiec, w. 30h.,

s. 240 IS

Wstęp do studiów migracyjnych,

dr Berenika Dyczek, ćw. 15h.

7 paź zajęcia w sali 2 w budynku 

Biblioteki

15:30-17:00
Nauka o państwie i polityce,

dr hab. P. Grabowiec, ćw. 15h.

s. 135 IF

Ekonomia,

prof. R. Kupczyk, w. 30h.,

s. 42 IS

17:15-18:45

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI I ROK, SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Obowiązkowe szkolenie BHP dla I roku

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 

2021 r.

 Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 

Rejestracja i przebieg szkolenia : 

1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 

2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony. 

3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu. 

4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu 

usosweb. 

5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/ 

6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż. 

7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21 

8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z 
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