
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

14.02.2015 08.15
10.00

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 501
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s.501 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

15.02.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215

15.45

17.30
19.15

     1         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 320, dr M. Piotrowski, s. 219

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413

kolkwium zaliczające wykład z Historii wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, sala 413



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

28.02.2015 08.15 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

10.00 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

11.45 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

01.03.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45

17.30
19.15

     2         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



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

14.03.2015 08.15
10.00

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 501
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s.501 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

15.03.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45

17.30
19.15

     3         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 320, dr M. Piotrowski, s. 219

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



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

28.03.2015 08.15 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

10.00 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

11.45 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

29.03.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332

17.30
19.15

     4         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



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

11.04.2015 08.15
10.00

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 501
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s.501 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

12.04.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 Słowo i książka, mgr A.Brzostowska, s.332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332

17.30
19.15

     5         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 332 dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 320, dr M. Piotrowski, s. 219

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



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

25.04.2015 08.15 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

10.00 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

11.45 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 332 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

26.04.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00 analiza przeniesiona na 06.06.
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332

17.30
19.15

     6         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



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

09.05.2015 08.15
10.00

11.45
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219
nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215, 
s.215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

10.05.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00
seminarium dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 
332 

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45
seminarium dyplomowe: dr P. Kossowski, s. 
332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332

17.30
19.15

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413

     7         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria dyplomowe: dr M. Sieńczewska, s. 215, dr B. Bieleń, s. 320, 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

30.05.2015 08.15 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 331 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

10.00 Język w mediach, dr A.Dabrowska, s. 331 emisja głosu, mgr Dorota Kurek, s.501

11.45
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s. 501 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219

14.00
etyka w zawodzie nauczyciela, dr hab.. 

J.Rutkowski, s.501 Edukacja językowa, mgr O.Szyller, s. 219 nauczyciel w szkole, mgr B.Wałecka, s. 215

15.45

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 423

19.15

31.05.2015 08.15
edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
412

zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 
M.Sieńczewska, s. 215

10.00 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s.412

11.45 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213
edukacja matematyczna, mgr E.Wiatrak, s. 
201

14.00 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332
zabawa jako podstawowa forma aktywności, dr 

M.Sieńczewska, s.215 pierwsza pomoc, dr K.Komosińska, s.213

15.45 Oblicza kontestacji, dr P.Zańko, s. 332

17.30
19.15

     8         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

wykład ogólnouniwersytecki, konwersatoryjny "Historia dzieciństwa",  dr hab.. A.Fijałkowski, s.413



10.00 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.332

11.45 analiza doświadczeń, dr P.Kossowski, s.33206.06.2015


















