
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8:00-9:30

Polityka społeczna i prawo socjalne, w. 15 h., prof. 

Monika Klimowicz, s. 138 bud. ISM/KSE

/

Współpraca policyjna, sądowa i celna w. 15h., 

prof. Paweł Turczyński, s. 138 ISM/KSE

9:45-11:15
Europejski rynek pracy, ćw. 30h., prof. Monika 

Klimowicz, s. 138 bud. ISM/KSE

11:30-13:00
Seminarium licencjackie, gr. II, dr Paula 

Wiśniewska, s. 138 ISM/KSE

Zarządzanie karierą zawodową, war. 30h., prof. 

Monika Klimowicz, s. 138 bud. ISM/KSE

13:45 -15:15
Polityka społeczna i prawo socjalne, ćw. 30 

h., prof. Monika Klimowicz, s. 138 ISM/KSE

Logika praktyczna, konw. 20 h., dr Elżbieta 

Magner, s. 138 bud. ISM/KSE

15:30-17:00

Nowe wymiary bezpieczeństwa 

europejskiego, (wyb.), konw. 20 h., prof. 

Paweł Turczyński, s. 138 ISM/KSE
Współczesne religie obywatelskie, (wyb.), war. 20 

h., dr hab. Piotr Grabowiec, s. 138 bud. ISM/KSE

17:15-18:45
Współpraca policyjna, sądowa i celna, ćw. 

30h. mr Marta Tumidalska, s. 138 ISM/KSE

Seminarium licencjackie, gr. I, dr Jakub Bornio, s. 

138 bud. ISM/KSE

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI III 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 kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony 

modułów. 


