
data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

14.02.2015 08.15
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s.331

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

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

15.02.2015 08.15
Laboratorium specjalnościowe, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s.213

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      1        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

podstawy diagnozy i monitorowania w pracy ped., wyk. prof. M.Karwowska-Struczyk, s. 414



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

28.02.2015 08.15

10.00

11.45
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

01.03.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 

M.Milczewska, 218
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s. 213

11.45
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 ,  dr D.Sobierańska, s.215, dr M. Jakubowska, s. 214, dr M.Piotrowski, s. 219
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data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

14.03.2015 08.15
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s.331

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

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

15.03.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      3        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

podstawy diagnozy i monitorowania w pracy ped., wyk. prof. M.Karwowska-Struczyk, s. 414



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

28.03.2015 08.15

10.00

11.45
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

29.03.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      4         Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 ,  dr D.Sobierańska, s.215, dr M. Jakubowska, s. 214, dr M.Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

11.04.2015 08.15
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s.331

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

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

12.04.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      5        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

podstawy diagnozy i monitorowania w pracy ped., wyk. prof. M.Karwowska-Struczyk, s. 414



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

25.04.2015 08.15

10.00

11.45
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

26.04.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      6         Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 ,  dr D.Sobierańska, s.215, dr M. Jakubowska, s. 214, dr M.Piotrowski, s. 219



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

09.05.2015 08.15
Warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
K.Ciborska, s.331

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

11.45
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
Edukacja środowiskowa, dr M.Kuleta-Hulboj, 

s.331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

10.05.2015 08.15
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

M.Pacholczyk, s.213
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

      7        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

podstawy diagnozy i monitorowania w pracy ped., wyk. prof. M.Karwowska-Struczyk, s. 414



data godzina
grupa ASK-animacja społeczno-
kulturalna

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

30.05.2015 08.15

10.00

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 331
pracownia problemów wychowania, mgr 

J.Pękala, s.210 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.218

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, s.218

17.30
Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

Technologia informacyjna, mgr R.Orziński, 
s.216

19.15
Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

Metodyka działalności ped., mgr 
A.Sobolewska, s.320

31.05.2015 08.15
Laboratorium specjalnościowe, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s.213

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
ed., dr L.Nowakowska, s.312

10.00
Teoria działania społecznego, mgr 
M.Pietrusińska, s.331

Projektowanie pracy w przedszkolu,mgr 
M.Milczewska, 218

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
M.Pacholczyk, s. 213

11.45
Animacja międzykulturowa, mgr 

M.Pietrusińska, s.331
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s.412 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.501

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s. 331 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
dr D.Sobierańska, s. 129

15.45
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423 Logopedia, dr N.Siudzińska, s.210

17.30
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

ed., dr L.Nowakowska, s.312
Edukacja muzyczna, mgr A.Piskorek-Atys, 
s.423

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 ,  dr D.Sobierańska, s.215, dr M. Jakubowska, s. 214, dr M.Piotrowski, s. 219

      8         Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne


















