
data godzina GRUPA PSWDR

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna grupa ASK

16.02.2019 08.15
Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

10.00
Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

11.45
pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

17.02.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30
projekt badawczy i samoksztalceniowy-
szczegóły dr M.Sieńczewska

projekt badawczy i samoksztalceniowy-
szczegóły dr M.Sieńczewska

fakultet online-Wstęp do programowania dla nauczycielimgr J.Pałczyńska
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

02.03.2019 08.15

10.00

11.45

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

03.03.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219 Techniczne środki animacji, s. 331

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210 Techniczne środki animacji, s. 331

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

16.03.2019 08.15
Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

10.00

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

11.45

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

17.03.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219 Techniczne środki animacji, s. 331

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210 Techniczne środki animacji, s. 331

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30

fakultet online-Wstęp do programowania dla nauczycielimgr J.Pałczyńska
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

06.04.2019 08.15

10.00

11.45

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

07.04.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219 Techniczne środki animacji, s. 331

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210 Techniczne środki animacji, s. 331

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45
Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 

17.30
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seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

27.04.2019 08.15

10.00
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

11.45

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

28.04.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219 Techniczne środki animacji, s. 331

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210 Techniczne środki animacji, s. 331

11.45
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

11.05.2019 08.15

10.00

11.45
pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

12.05.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

11.45
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30
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seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203
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data godzina GRUPA PSWDR
grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

18.05.2019 08.15
Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

10.00

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

Projekt animacyjny, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.331

11.45

fakultet "Rodzina z problemem 
alkoholowym, dr E.Kozdrowicz, s. 
421

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

19.05.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30

fakultet online-Wstęp do programowania dla nauczycielimgr J.Pałczyńska

      7        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne

wykład monograficzny, dr hab. J.Rutkowski, s. 414



data godzina GRUPA PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i grupa ASK

01.06.2019 08.15

10.00

11.45
pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

Projekt badawczy, dr M.Rauszer, 
s.331

14.00

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s.218

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, drJ. Pękala,s.219

metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

15.45
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Wybrane metpody badań 
jakościowych, dr M.Rauszer, s.331

17.30

19.15

02.06.2019 08.15 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, 
W.Kowalska, s.219

10.00
metody aktywizujące w przedszkolu i 
szkole, W.Kowalska, s.219

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

11.45

Plan pracy z dzieckiem/rodziną, + 
praktyka, dr hab.. M.Kolankiewicz, 

s.324
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s.204
Animacja grup zadaniowych, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

14.00
podstawy pracy socjalnej, dr hab. 
M.Kolankiewiczs.214

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-
Pawliczak, s.423, godz. 14.15-15.30

Pedagogika zabawy, dr 
P.Zdunkiewicz, s.331

15.45

Laboratirum 
specjalnościowe/metody pracy z 
rodziną, dr B.Baron, s. 312

Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, 
s.404-blok 4 h raz w miesiącu

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr 
P.Kościuch, s.403

laboratorium 
specjalnościowe/Wprowadzenie do 
działania, s.331, dr P. Zdunkiewicz

17.30
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