
data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND
14.02.201508.15

10.00

11.45
translatorium 1 dr 

H.Tomaszewska, s.213
translatorium 2 Kozak, 

s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr R. 

Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 507
Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,dr F.Piotrowski, s. 

507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

emisja głosu dla tych 
co nie mieli, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

19.15

15.02.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

projekt badawczy II, 
spotkanie 

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

15.45
Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

      1                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

sem. magist: dr hab. H. Depta,s. 309,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 115,  dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. 
E.Skibińska, s.210, dr hab. I. Szybiak, prof.UW   416,  dr hab. A. Wiłkomirska, prof. UW  312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313. Seminaria Pań 

profesor: A.Zielińskiej,A.Wiłkomirskiej i M.Żytko są przełożone na inny termin 

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND

28.02.201508.15
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213

10.00
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc,dla 
tych którzy nie mieli

11.45
translatorium 1 dr 

H.Tomaszewska, s.213
translatorium 2 Kozak, 

s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr R. 

Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 507
Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,dr F.Piotrowski, s. 

507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

emisja głosu dla tych 
co nie mieli, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324
19.15

01.03.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

D.Gromadzka, s.421

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

      2                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND
14.03.201508.15

10.00

11.45
translatorium 1 dr 

H.Tomaszewska, s.213
translatorium 2 Kozak, 

s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr R. 

Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 507
Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,dr F.Piotrowski, s. 

507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

emisja głosu dla tych 
co nie mieli, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

19.15

15.03.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

      3                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

sem. magist: dr hab. H. Depta,s. 309,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 115,  dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. 
E.Skibińska, s.210, dr hab. I. Szybiak, prof.UW   416,  dr hab. A. Wiłkomirska, prof. UW  312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND

28.03.201508.15
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213

10.00
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc,dla 
tych którzy nie mieli

11.45
translatorium 1 dr 

H.Tomaszewska, s.213
translatorium 2 Kozak, 

s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr R. 

Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 507
Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,dr F.Piotrowski, s. 

507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

emisja głosu dla tych 
co nie mieli, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
19.15

29.03.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

D.Gromadzka, s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30 wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

      4                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND
11.04.201508.15

10.00

11.45
translatorium 1 dr 

H.Tomaszewska, s.213
translatorium 2 Kozak, 

s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr R. 

Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 507
Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,dr F.Piotrowski, s. 

507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

emisja głosu dla tych 
co nie mieli, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

19.15

12.04.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Liter. dziecięca we 
wczes. nauczaniu 

jęz.ang.,dr 
E.Suchecka, s.507

Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

      5                              Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

sem. magist: dr hab. H. Depta,s. 309,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 115,  dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. 
E.Skibińska, s.210, dr hab. I. Szybiak, prof.UW   416,  dr hab. A. Wiłkomirska, prof. UW  312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND

25.04.201508.15
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213

10.00
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc,dla 
tych którzy nie mieli

11.45
translat.1 dr 

H.Tomaszewska,s.213
translatorium 2, mgr D. 

Kozak, s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr hab.. 

R. Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, mgr 
F.Piotrowski, s. 507

Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,mgr F.Piotrowski, 

s. 507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

Negoc. i roz. konf., dr 
D.Gromadzka, s.421

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

Negoc. i roz. konf., dr 
D.Gromadzka, s.421

19.15

26.04.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND
09.05.201508.15

10.00

11.45
translat.1 dr 

H.Tomaszewska,s.213
translatorium 2, mgr D. 

Kozak, s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr hab.. 

R. Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, mgr 
F.Piotrowski, s. 507

Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,mgr F.Piotrowski, 

s. 507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324
19.15

10.05.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

Ochrona praw dziecka i 
rodziny,dr 

A.Rurka,s.324

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

D.Gromadzka, s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

D.Gromadzka, s.421

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30 wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)
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sem. magist: dr hab. H. Depta,s. 309,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 115,  dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. 
E.Skibińska, s.210, dr hab. I. Szybiak, prof.UW   416,  dr hab. A. Wiłkomirska, prof. UW  312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PPiPW3 K3/PPiPW4-kon t. K/WNJA K6/PSWDR K7/AND

30.05.201508.15
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213

10.00
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
pierwsza pomoc,dla 
tych którzy nie mieli

11.45
translat.1 dr 

H.Tomaszewska,s.213
translatorium 2, mgr D. 

Kozak, s.421
translatorium 3 dr 

M.Leszczyńska, s.130
Translatorium, dr hab.. 

R. Godoń, s. 312
Translatorium, dr 

Z.Stelmaszuk, s. 324
Translatorium, mgr 
F.Piotrowski, s. 507

Translatorium, dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 416

14.00
KJO, dr R.Godoń, 

s.312
KJO, dr W.Stelmaszuk, 

s.324
KJO,mgr F.Piotrowski, 

s. 507
KJO, dr A.Fijałkowski, 

s.416
KJO1, dr 

H.tomaszewska, s.213
KJO2, mgr D.Kozak, 

s.421
KJO3, dr M. 

Leszczyńska, s.130

15.45
emisja głosu, dr D. 

Całek, s. 130
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201
Asysta rodzinna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

17.30
pierwsza pomoc, dr 

K.Komosińska, s.213
emisja głosu, dr D. 

Całek, s.130
emisja głosu, mgr 

J.Wyszyńska, s.201

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
W.Stelmaszuk, s. 324

19.15

31.05.201508.15

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s. 130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

10.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Edukacja 
matematyczna, dr 
M.Piotrowski, s.210

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Naucz. języków obcych 
w różnych kont. Eduk. 
w Europie, mgr I.Jaros, 

s.507

Dynamika procesu 
grupowego, dr 
M.Gromadzka+praktyk, 
s.421

11.45
nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 2, 
mgr P. Marchlik, s.507

Dorosły wobec wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

nauczyciel w szkole, 
mgr A.Szyller, s.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
P.Piskorski, s.130 projekt badawczy II

Fonetyka praktyczna, 
mgr L. Zaremba, s.507

badania jakości opieki i 
wychowania,dr hab.. 

M.Kolankiewicz, s.324

Negocjacje i 
rozwiązywanie 

konfliktów w sytuacji 
szkoleniowej, dr 

D.Gromadzka, s.421

15.45

Nauczyciel w 
przedszkolu, mgr 
Mmilczewska, s.218

edukacja językowa, dr 
L. Nowakowska, s.312

edukacja językowa, 
mgr O. Szyller, s. 219

17.30

wykład monograficzny (3 ECTS), s.414  oraz projekt samokształceniowy dla osób ze 
specjalności WNJ,AND,PSWDR, które nie realizowały mod. Dydaktycznego (uzup. punkt.)

wykład ogólnouniwersytecki - Problemy współczesnej psychologii, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413
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