
                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
1

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

16.02.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15

17.02.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30

20.00

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
2

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

02.03.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
03.03.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
3

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

16.03.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
17.03.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
4

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

06.04.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
07.04.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
5

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

27.04.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
28.04.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
6

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

11.05.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
12.05.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
7

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

18.05.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
19.05.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
8

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 k-3/GRUP A Ped.wczesnoszkolna2

01.06.2019 08.15
plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

10.00
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.215

plastyka dla nauczycieli, mgr 
A.Malinowski,s.404

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i 
rodziną, prof..A.Zielińska, s. 130

14.00

15.45

17.30

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

lektorium MK: do wyboru:mgr 
E.Kownacka,s.210, mgr M.Kociszewska, 
s.219,mgr E.Czerska, s.213

19.15
02.06.2019 7.30

9.15
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, 
s.324

11.00 Dzieci świata, mgr E.Kownacka, s. 312
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.130
Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423

13.15
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.312, 12.30-14.00

Muzyka dla nauczycieli, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s. 423, 12.30-14.00

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.130

15.00
warsztat umiejętności wychowawczych dr 
B.Baron , s. 312, 14.15-15.45

16.45

18.30
20.00

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr U.Markowska-Manista, s.414

Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.413

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Różańska, sala 215, mgr D.Jurczyk, s.304

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 
414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414 (od 13.15-14.45)

Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. A.Zielińska, prof.UW, s. 413


