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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

07.10.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
08.10.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

musi zapisać się na jedno konwersatorium i jedno lektorium z Modułu (MBiPPP) oraz jedno jedno konwersatorium i jedno lektorium z Modułu (MTP) 
uwaga: w każdym z modułów obowiązują wszystkie wykłady oraz jedno konwersatorium, i jedno lektorium. Zatem każdy student 

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

kolor niebieski - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki; kolor zielony - Moduł teorii pedagogicznych

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

21.10.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 414
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 215
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
22.10.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

04.11.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
05.11.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

18.11.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 414
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 414

dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 413
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 413

19.15
19.11.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

02.12.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 414
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 414
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 413
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 413
19.15

03.12.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

16.12.2017 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
17.12.2017 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

13.01.2018 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
14.01.2018 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414
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data godzina GRUPA 1/EPiW GRUPA 2/EPiW GRUPA 3/PSWDR/ASK

20.01.2018 08.15

10.00
lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218 

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, mgr A.Berkowska, 
s. 204

lektorium - pedagogika społeczna, dr 
A.Naumiuk s. 213

11.45

konwersatorium - biomedyczne 
podstawy rozwoju, dr hab.A. 
Kowalewska, s. 204

konwersatorium - pedagogika 
społeczna, dr A. Naumiuk, s.213

lektorium - wprowadzenie do 
pedagogiki, mgr E.Czerska s. 218

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgr 

A.Brzostowska, 210
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 
124

17.30
język polski dla nauczycieli, dr 

J.Dobkowska, s. 218
Literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s. 210

19.15
21.01.2018 08.15

10.00

11.45

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

konwersatorium - wprowadzenie do 
psychologii, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.  218

14.00
konwersatorium - podstawy 
pedagogiki, dr H. Rotkiewicz, s. 130

lekt. - Wprowadzenie do psychologii, 
dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 218

lektorium  biomedyczne- Rozwój i 
zdrowie seksualne, dr K. 

Komosińska, s. 213

15.45

17.30

wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr H. Rotkiewicz, s. 501 (MTP)

Główne problemy filozofii,OGUN, dr Adam Górniak, s. 414

pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk, s. 414 (MTP)

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska, s. 414 (MBiPPP)

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 501 (MBiPPP)


