
data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

05.10.2019 08.15

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

10.00
Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

06.10.2019 08.15

10.00

11.45

obywatelskiego, mgr 
A.Sobolewska+praktyki,s.
320

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 
A.Wołowicz,s.210

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.404

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 
A.Wołowicz,s.210

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.404

Należy zapisac się na jedno konwersatorium z Modułu Badań Humanistycznych. 
Przykład: student specjalności SDR jeśli chciałby K z Filozofii edukacji to powinien zapisac się na godz. 15.45 bo o 17.30 będzie miał
zajęcia specjalnościowe. A jeśli taka osoba chciałaby K ze Współczesnych kierunków, to ma do wyboru grupę o 15.45: albo dr J.Rutkowski, 
albo dr M.Przanowska

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS) 

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

19.10.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

20.10.2019 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr 

zajęcia przeniesione na 
08.12.

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr 
B.Kwiatkowska-

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. 

Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

09.11.2019 08.15

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

10.00

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

10.11.2019 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.404

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS) 

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

23.11.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

24.11.2019 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr Warsztat, dr B.Baron, s.414

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr 
B.Kwiatkowska- Warsztat, dr B.Baron, s.414

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

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. 

Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

07.12.2019 08.15

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

10.00

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

08.12.2019 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr Warsztat, dr B.Baron, s.414

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr 
B.Kwiatkowska- Warsztat, dr B.Baron, s.414

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS) 

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

14.12.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

15.12.2019 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr Warsztat, dr B.Baron, s.414

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.404 Warsztat, dr B.Baron, s.414

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414

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

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. 

Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

11.01.2020 08.15

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

10.00

Treng umiejętności 
terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s.215

przygotowanie do 
wystąpień publicznych, dr 
J.Marek,s.320

Warswztaty 
plastyczne, dr J.Żak, 
s.404

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

12.01.2020 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Sztuka obrazu:historia 
i teoria, mgr 
A.Malinowski, s.404
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Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS) 

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414



data godz.
grupa 1/Wcz z 
Terapią-1

grupa 2/Wcz z 
Terapią-2 grupa K3/POMO grupa k4/ART. grupa k5/SDR

25.01.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215
Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Nowe technologie w 
projektach 
edukacyjnych, mgr 
Gałan-Niedziela, s.312

Wspołczesne kier. pedagog., 
(MBH), dr M.Przanowska. 

204

17.30

Diagnoza 
pedagogiczna, dr 

L.Nowakowska, s.215

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Polityka oświatowa, dr 
D.Dziewulak, s.320

Filozofia edukacji, dr 
R. Godoń (MBH), s. 
213

Dzieci świata, dr 
H.Tomaszewska-Pękala, s. 
414 

19.15

26.01.2020 08.15

10.00

11.45

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

Kultura i sztuka 
etniczna, dr 
M.Samoraj, s.404

Podstawy prawne, dr 
A.Zielińska, s.130

14.00
kompetencje menedżera, 
mgr A.Sobolewska, s.320

Film i teatr w kulturrze, 
dr hab.. E.Durys/dr 
A.Jawor, s.404

Opieka i wychowanie, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 

Twórcze rozw.problemów, 
dr E.Widota, s.320

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr Warsztat, dr B.Baron, s.414

17.30

Środ lokalne i rodzice 
w syt. trud. eduk. i 
rozwoj. dziecka, dr 

edukacja medialna, dr 
hab.M.Plebańska, 
s.507 

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

Edukacyjne aspekty 
sztuki współczesnej,dr 
B.Kwiatkowska- Warsztat, dr B.Baron, s.414

Modele edukacji przedszkolnej, dr hab.. 
K.Lubomirska, s.414

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414
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Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. M. 
Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 dr hab. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. 

Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 414

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s. 414

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)


