
data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

16.02.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

17.02.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

fakultet, s.421-
Problematyka pokolenia w 

literaturze i filmie, mgr 
J.Parol,s.303

modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-
Tybulewicz,s.303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30

fakultet, 4 punkty ects, fakultet od 2 zjazdu

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

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

seminaria mag.: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. Janina Kamińska,s. 417 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 412 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka 

s. 214, dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr 
hab.A.Zielińska,s. 130

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414, piewrwszy wykład nie odbędzie się

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413- tylko dla osób, które  nie mają 

kwalifikacji nauczycielskich, 



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

02.03.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

03.03.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

Problematyka pokolenia w 
literaturze i filmie, mgr 

J.Parol,s.303
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-
Tybulewicz,s.303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr Ewa Tyralik, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr I.Ziemińska, 

sala 507 
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr Ewa Tyralik, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr I.Ziemińska, 

sala 507 

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

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

I pomoc, mgr K.Trochimczuk, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, mgr 
K.Trochimczuk, s.414-dla 
osób, które nie ukonczyły 
studiów nauczycielskich

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

16.03.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

17.03.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

fakultet, s.421-
Problematyka pokolenia w 

literaturze i filmie, mgr 
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 
s.421

15.45

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr Ewa Tyralik, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

sala 507 
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 
s.421

17.30

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr Ewa Tyralik, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

sala 507 

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 
s.421

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

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413

seminaria mag.: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. Janina Kamińska,s. 417 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 412 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka 

s. 214, dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr 
hab.A.Zielińska,s. 130



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

06.04.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

07.04.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

fakultet, s.421-
Problematyka pokolenia w 

literaturze i filmie, mgr 
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-
Tybulewicz,s.303

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 
s.421

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 

15.45

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr I.Ziemińska, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

sala 507 
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 

17.30

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr I.Ziemińska, 

sala 304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

sala 507 

fakultet-Umiejętności 
psychologiczne w 
zarządzaniu, dr A.Spik, 
s.421

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413

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

I pomoc, mgr K.Trochimczuk, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, mgr 
K.Trochimczuk, s.414-dla 
osób, które nie ukonczyły 
studiów nauczycielskich

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

27.04.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

28.04.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

Problematyka pokolenia w 
literaturze i filmie, mgr 

J.Parol,s.303
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413

seminaria mag.: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. Janina Kamińska,s. 417 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 412 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka 

s. 214, dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr 
hab.A.Zielińska,s. 130

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



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

11.05.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

12.05.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

Problematyka pokolenia w 
literaturze i filmie, mgr 

J.Parol,s.303
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

I pomoc, mgr K.Trochimczuk, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, mgr 
K.Trochimczuk, s.414-dla 
osób, które nie ukonczyły 
studiów nauczycielskich

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 
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edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

18.05.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

19.05.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

fakultet, s.421-
Problematyka pokolenia w 

literaturze i filmie, mgr 
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

fakultet, s.421-Działania 
edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr E.Tyralik, sala 

304

fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

sala 507 
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30
fakultet Narzędzia Kom. 

Empat.mgr E.Tyralik, sala 
fakultet Narzędzia Kom. 
Empat.mgr B. Kosiacka, 

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 
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seminaria mag.: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. Janina Kamińska,s. 417 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 412 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka 

s. 214, dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr 
hab.A.Zielińska,s. 130

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K6/ART . K7/AND

01.06.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., mgr 
Muzeum interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

edukac.doros. za granicą,dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.129

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

projektowanie oddziaływań 
ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z dziećmi 
o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

interdyscyplinarne projekty 
twórcze, dr  D.Niedziela 
s.303

19.15

02.06.2019 08.15

10.00

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

Problematyka pokolenia w 
literaturze i filmie, mgr 

J.Parol,s.303
modele edukacji dorosłych, 
dr K.Pierścieniak, s.421

11.45

matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.507

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.213

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219

edukacyjne w polu sztuki, 
dr B.Kwiatkowska-
Tybulewicz,s.303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Dobkowska, s.204

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.219
pracownia analizy dośw., 
mgr D.Adamski,s.412

Kształtowanie kompetencji 
medialnych, dr hab.. 

E.Durys, s.303

15.45
edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 413

17.30
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I pomoc, mgr K.Trochimczuk, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, mgr 
K.Trochimczuk, s.414-dla 
osób, które nie ukonczyły 
studiów nauczycielskich

edyukacja zdrowotna, dr hab. A.Kowalewska, 
s. 413

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.501, 4.mgr F.Piotrowski,s.507, 5.mgr E.Szantiłło,s.130, 6. dr 
K.Dworakowska,s.303, 7.dr J.Smogorzewska, s.129, 8. dr M.Pietrusińska, s.124

wykład Ogólnouniwersytecki, Rozwój teorii umysłu, dr J.Smogorzewska, sala 414

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.501 4. mgr F.Piotrowski,s.507, 5, dr J.Smogorzewska, s.129, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303, 7.dr M.Pietrusińska, s.124 


