
data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 

04.10.2014 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, s. 501-
lektorium

historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 416-
lektorium

filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, s. 
320-lektorium

17.30

19.15

05.10.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15

UWAGA: Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki (MHPP) -  należy zapisać się na jedno konwersatorium i na jedno lektorium. Tylko zajęcia 
specjalnościowe pracują w tych samych grupach (stałych), natomiast konwer. I lektorium do wyboru-dowolny skład grupy

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501 (MHPP)

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)

      1         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501 (MHPP)

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 218, dr M. Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

18.10.2014 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

19.10.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

08.11.2014 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

09.11.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 218, dr M. Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

22.11.2014 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

23.11.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

06.12.2014 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

07.12.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00 zajęcia przeniesione na 06.12.
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15

      5         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 218, dr M. Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

13.12.2014 08.15

10.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

14.12.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

10.01.2015 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

11.01.2015 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat umiejętności wychowawczych, mgr 
E.Wożniak, blok, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 218, dr M. Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa K-1/ ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

17.01.2014 08.15
10.00
11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, s. 416

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, s. 218

edukacja kulturalna, konwersatorium, dr 
B.Kwiatkowska, s. 501

15.45
edukacja kult.-lektorium, dr B.Kwiatkowska, s. 
501

historia wych.-lekt., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
416

filozofczne podst. - lektorium, mgr 
K.Dworalkowska, s. 320

17.30
19.15

18.01.2014 08.15 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210

10.00
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

Nauczyciel w przedszkolu, mgr M.Milczewska, 
s. 210 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

11.45
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s. 331

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

Pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 312
Pracownia problemów opiekuńczo-

wychowawczych, mgr J.Pękala, s. 423
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
414

15.45

17.30
Podstawy pracy socjalnej, dr P.Zdunkiewicz, s. 
331

19.15
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Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska, s. 501

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, s. 501

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 501 (MHPP)


















