
data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

14.02.201508.15

10.00

11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.129

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.309

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

15.02.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.309

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 
L.Zaremba,s.313

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.309

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.309

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

projekt badawczy-spot. 
w przer, 13.15, s.215,dr 
M.Sieńcz.

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413

                                               1           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

projek. pracy w przed. i 
szkole, mgr 
M.Milczewska,s.501

projek. pracy w 
przedszkolu i szkole, 
mgr A.Szyller, s.124

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413



godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

28.02.201508.15

10.00

11.45

Wpr.do met.naucz 
jęz.mgrK.Wichrowska, 
s. 313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.309

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

poznaw. potrzeb 
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

01.03.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

projekt badawczy-spot. 
w przer, 13.15, s.215,dr 
M.Sieńcz.

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413

                                            2              Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

seminarium magisterskie: dr hab. R.Godoń, 124, dr hab. A.Fijałkowski, s. 417,  prof. G.Dryżałowska,s.218, prof.M.Kolankiewicz,s.324, prof. K.Lubomirska,s.129, 
prof.J.Półturzycki,s.421, prof.E.Skibińska,s.210, prof..A.Wiłkomirska, s.312,prof. M. Żytko, s.313



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

14.03.201508.15

10.00

                                                          Rozkład zaj11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

poznaw. potrzeb 
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

15.03.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 
L.Zaremba,s.313

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413

projek. pracy w przed. i 
szkole, mgr 
M.Milczewska,s.501

projek. pracy w 
przedszkolu i szkole, 
mgr A.Szyller, s.124

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

                                    3                      Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

28.03.201508.15

10.00

11.45

Wpr.do met.naucz 
jęz.mgrK.Wichrowska, 
s. 313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

poznaw. potrzeb 
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

                                                          Rozkład zaj19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

29.03.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

19.15

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413

                                   4                       Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

seminarium magisterskie: dr hab. R.Godoń, 124, dr hab. A.Fijałkowski, s. 417,  prof. G.Dryżałowska,s.218, prof.M.Kolankiewicz,s.324, prof. K.Lubomirska,s.129, 
prof.J.Półturzycki,s.421, prof.E.Skibińska,s.210, prof..A.Wiłkomirska, s.312,prof. M. Żytko, s.313

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

11.04.201508.15

10.00

11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

12.04.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 
L.Zaremba,s.313

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Metody nauczania 
języka angielskiego, dr 
M.Suchecka,s.313

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413
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projek. pracy w przed. i 
szkole, mgr 
M.Milczewska,s.501

projek. pracy w 
przedszkolu i szkole, 
mgr A.Szyller, s.124



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

25.04.201508.15

10.00

11.45

Wpr.do met.naucz 
jęz.mgrK.Wichrowska, 
s. 313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

poznaw. potrzeb 
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

26.04.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.129

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.129 z 12 kwietnia

19.15

seminarium magisterskie: dr hab. R.Godoń, 124, dr hab. A.Fijałkowski, s. 417,  prof. G.Dryżałowska,s.218, prof.M.Kolankiewicz,s.324, prof. K.Lubomirska,s.129, 
prof.J.Półturzycki,s.421, prof.E.Skibińska,s.210, prof..A.Wiłkomirska, s.312,prof. M. Żytko, s.313

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413
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data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

09.05.201508.15

10.00

11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

10.05.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z grupą, 
mgr K.Kołbyk,s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 
L.Zaremba,s.313

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413
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projek. pracy w przed. i 
szkole, mgr 
M.Milczewska,s.501

projek. pracy w 
przedszkolu i szkole, 
mgr A.Szyller, s.124

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 3/PW3
grupa 4/PW4-
kontynuacja grupa 5/WNJA grupa 6/POMO grupa 7/PSWDR

30.05.201508.15

10.00

11.45

Wpr.do met.naucz 
jęz.mgrK.Wichrowska, 
s. 313

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
E.Widota,s.320

Podstawy prawne 
pracy z dzieckiem i 
rodziną, 

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska,s.320

Metody pracy z 
dzieckiem, mgr 
E.Zubala, s. 309

15.45

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219
metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

fakukltet dr M. 
Piotrowski, s. 507

Pracownia 
metodyczna, mgr J. 
Kaźmierczak,s 313

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

warsztat umiejętności 
wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, s. 
218

metody aktywizujące, 
mgr B.Wałecka, s. 215

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, s. 

501
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 507

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr 
J.Każmierczak, s.313

poznaw. potrzeb 
dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-

19.15
edukacja medialna, 

mgr A.Szyller, s. 219

31.05.201508.15

10.00

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

edukacja plastyczna, 
mgr M.Malinowski, 

s.501
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., 
mgr L.Zaremba, s.313

Polityka oświatowa, dr 
D. Dziewulak,s.320

Metody pracy z 
rodziną, mgr B.Baron, 
s.124

11.45
edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, s. 

423
różnice indywidualne,dr 
L.Nowakowska, s. 312

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr 

Edukacja w Europie, dr 
D. Dziewulak,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

14.00
metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201

różnice indyw.mgr 
K.Wichrowska, s.412

edukacja muzyczna, 
mgr A.piskorek-Atys, 

s.423

metody aktywizujące, 
mgr M.Milczewska, 
s.501

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

Laboratorium 
specjalnościowe, mgr 
B.Baron, s.124

15.45

różnice indywidualne, 
mgr K.Wichrowska, 
s.412

edukacja teatralna,dr 
M.Sieńczewska, s.215

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s.201 projekt badawczy

Twórcze rozwiązywanie 
problemów, dr M. 
Słomczyński,s.320

opieka i wychowanie, 
prof..M.Kolankiewicz, 
s.507

17.30
edukacja medialna, 
mgr A.Szyller, s.219

metoda projektu,mgr 
M.Pacholczyk, s. 201

projektow.pracy w 
przed. i szkole, mgr 
M.Milczewska,s.218

Wybrane problemy 
edukacji medialnej, dr 
M. Słomczyński,s.320

19.15

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Filozodia, dr A.Górniak, s. 413
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seminarium magisterskie: dr hab. R.Godoń, 124, dr hab. A.Fijałkowski, s. 417,  prof. G.Dryżałowska,s.218, prof.M.Kolankiewicz,s.324, prof. K.Lubomirska,s.129, 
prof.J.Półturzycki,s.421, prof.E.Skibińska,s.210, prof..A.Wiłkomirska, s.312,prof. M. Żytko, s.313



      Różnice programowe dla specjalno ści PW+PP, Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne
1

data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2 GRUPA Ped.wczesnoszkolna 3

13.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. I pomoc Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. I pomoc Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

15.45 emisja głosu
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.

17.30 emisja głosu
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.

19.15

14.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

15.45 I pomoc emisja głosu
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.

17.30 I pomoc emisja głosu
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
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2

data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1-1/2 GRUPA Ped.wczesnoszkol na2 1/2
GRUPA Ped.wczesnoszkolna3 
calosc

20.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. I pomoc Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. I pomoc Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

15.45 emisja głosu
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.

17.30 emisja głosu
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.

19.15

21.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.DomańskaOK
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski

15.45 I pomoc emisja głosu
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.

17.30 I pomoc emisja głosu
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.
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3

data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2 GRUPA Ped.wczesnoszkolna3

19.09.201508.15 emisja głosu Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

10.00 emisja głosu Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu

15.45 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu I pomoc

17.30 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu I pomoc

19.15

20.09.201508.15 emisja głosu Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

10.00 emisja głosu Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu

15.45 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu I pomoc

17.30 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich emisja głosu I pomoc
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data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2 GRUPA Ped.wczesnoszkolna3

26.09.201508.15 I pomoc Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

10.00 I pomoc Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc

15.45 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc emisja głosu

17.30 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc emisja głosu

19.15

27.09.201508.15 I pomoc Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

10.00 I pomoc Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska język polski dla nauczycieli, dr Friedrich

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc

15.45 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc emisja głosu

17.30 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich I pomoc emisja głosu

biomedyka oraz psychologia  rozwojowa będzie w normalnym rozkładzie I semestru 2015/16.

ta grupa=grupie 3 normalnego 
rozkładu

ta grupa=grupie 2 normalnego 
rozkładu

ta grupa=grupie 1 normalnego 
rozkładu


