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Prowadząca: mgr Magdalena Szczuka   

Kontakt: magdalena.szczuka@prawo.uni.wroc.pl, pok. 106, budynek A   

Terminy konsultacji:  wtorek 16:45 - 17:45  

Dodatkowe dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:  

18.04.2015 r. 11:15 - 13:15  

09.05.2015 r. 11:15 - 13:15  

06.06.2015 r. 10:20 - 11:20 

Zachęcam również do przeglądania dodawanych ogłoszeń, w których podawane będą 

ewentualne zmiany dotyczące dni lub godzin konsultacji.   

  

Harmonogram zajęć:  

1. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.  

2. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy cd. 

3. Powszechna ochrona pracy. 

4. Szczególna ochrona pracy. 

5. Kolokwium. Szczególna ochrona pracy c.d. 

6. Układy zbiorowe pracy. 

7. Kolokwium zaliczeniowe. 

8. Poprawa kolokwium. Omówienie zagadnień problemowych.. 

  

Akty normatywne:  

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998.21.94 z późn. zm.)  

Literatura podstawowa:  

Prawo Pracy. Zarys wykładu, Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak. H. Szurgacz, Difin,   

Warszawa 2010  

   

WARUNKI ZALICZENIA:   

 Pozytywna ocena z kolokwiów z uwzględnieniem wyników sprawdzania przygotowania do 

zajęć oraz aktywności na zajęciach.   
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 Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach z Prawa pracy. Każda 

nieobecność podlega ustnemu zaliczeniu na konsultacjach w terminie do 2 tygodni od 

daty nieobecności. Zaliczenie obejmuje materiał zrealizowany w dniu nieobecności.   

 Niezaliczona nieobecność skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 stopnia. 

 Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w czasie 7 zajęć w formie pisemnej - 3 pytania 

opisowe.   

 Student ma obowiązek przystąpienia do kolokwium w wyznaczonym terminie. W 

przypadku nieobecności, udokumentowanej właściwym zaświadczeniem lekarskim, 

bądź należycie usprawiedliwionej w inny sposób, a co za tym idzie nieprzystąpienia do 

kolokwium, Student ma obowiązek przystąpić do niego w godzinach konsultacji w 

terminie tygodnia od dnia jego przeprowadzenia w grupie, do której Student uczęszcza.    

 Poprawa oceny z kolokwium dotyczy jedynie osób, które otrzymały ocenę 

niedostateczną; poprawy należy dokonać do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w 

godzinach konsultacji po uprzednim umówieniu terminu.   

   
  

 
 

 


