
data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

16.02.2019 08.15

10.00

11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 
s 412

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.412

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów, dr 
E.Wasilewska-

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 
D.Niedziela ,s.412

umiejętności 
negocjacyjno-
mediacyjne,mgr 
A.Sobolewska, s.320

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

17.02.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, dr 
J.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

                                               1           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

fakultet-online - Wstęp do programowania dla 
nauczycieli

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

projekt samokształceniowy-szczegóły dr 
M.Sieńczewska



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

02.03.2019 08.15

10.00

11.45

Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 
313

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 
s 412

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska,s.320

14.00

Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 
K.Wichrowska,s.313

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.412

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów, dr 
E.Wasilewska-

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 
D.Niedziela ,s.412

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15

koncepcje i metody 
edukacji artystyczne, 
dr 

03.03.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

wystapień 
publicznych, dr 
J.Marek, s.320

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

                                               2           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr hab. Anna Kowalewska  213, dr 
hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130



19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

16.03.2019 08.15
umiejętności 
negocjacyjno-

10.00
umiejętności 
negocjacyjno-

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 
D.Niedziela ,s.412

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

17.03.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

                                               3           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

06.04.2019 08.15

10.00

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

projektach 
edukacyjnych, 
D.Niedziela ,s.412

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

07.04.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

                                               4           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr hab. Anna Kowalewska  213, dr 
hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

27.04.2019 08.15
Warsztaty plastyczne, 
dr J.Żak, s.404-

10.00

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

28.04.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

                                               5           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

11.05.2019 08.15

10.00

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

projektach 
edukacyjnych, 
D.Niedziela ,s.412

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.501

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

12.05.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

                                               6           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr hab. Anna Kowalewska  213, dr 
hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

18.05.2019 08.15
Warsztaty plastyczne, 
dr J.Żak, s.404-

10.00

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

19.05.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Rozw. um. czyt. i 
pisania w jęz. ang., mgr 
L.Zaremba s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

                                               7           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

psychologia edukacyjna, dr hab. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa WNJA grupa ARTiM grupa POMO

01.06.2019 08.15

10.00

11.45
Wpr. do met. naucz, 
mgr K.Wichrowska, s. 

Metodyka treningu 
kreatywności, dr J.Żak, 

Instytucje państwa 
obywatelskiego, mgr 

14.00
Wybr. techniki pracy na 
lekc. jęz. ang., mgr 

Sztuka obrazu: historia 
i teoria, mgr 

Twórcze 
rozwiązywanie 

15.45
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, s.501

Pracownia metodyczna, 
mgr J. Wasek, s.313

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, 

17.30

pracownia problemow 
opiekunczych, mgr 

M.Kaluzynska,s.304

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

Wyb. zag. w terapii 
ped.mgr E.Pytlak, 
s.501

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorek-Atys,s.130

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.412

19.15
Współczesne 
koncepcje i metody 

02.06.2019 08.15

10.00
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, 

s.129

Profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s.304

Metody nauczania 
języka ang.,mgr 
M.Galbarczyk,  s.313

Film i teatr w kulturze, 
dr hab.. E.Durys, s.404

Polityka oświatowa, 
dr D. Dziewulak,s.320

11.45
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.501

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka naucz. jęz. 
ang., mgr  M.Galbarczyk 
s.313

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr hab.. 
E.Durys,s.404

Edukacja w Europie, 
dr D. Dziewulak,s.320

14.00
trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakowska,s.304

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Kultura i sztuka 
etniczna,dr M.Samoraj, 
s. 412

Konstruow. projektów 
edukacyjnych, 
drJ.Marek,s.320

15.45
metoda projektu,mgr 

D.Adamski, s.501
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Rozw. umiejęt. mów. i 
rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.412

Przygotowanie do 
wystapień 
publicznych, dr 

17.30
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.129

metoda projektu,mgr 
D.Adamski, s.501

rozum. ze słuchu w j. 
ang, mgr L.Zaremba,s. 
313

Warsztaty artystyczne, 
dr M.Samoraj, s.404

Umiejętności 
pedagogiczne, dr 
J.Marek, s.320

19.15
Met. nauc. zdalnego, d 
J.Jabłonowski,s.412

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s. 413

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr hab. Anna Kowalewska  213, dr 
hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

                                               8           Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



metodyka działalności  
pedagogicznej, mgr Anna 
Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.00 dla 
WNJA (1 osoba, ART. 2 osoby, 


