
data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

05.10.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

218, dr hab. R.Godoń 
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP)

Translatorium 3, s. 
507, F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

Translatorium 1 s. 218, 
dr hab. R.Godoń

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. 

Translatorium 3, s. 
507, F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)
ped. porownawcza-kon, dr 
D.Dziewulak, s. 215 (MNP)

15.45
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

06.10.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, dr 
K.Zych, s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, dr 
K.Zych, s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

19.15

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

seminaria mag.: 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, dr hab. G.Szumski, s. 

UWAGA: Moduł Nauk Pedagogiczny (MNP) należy zapisac się na jedno wybrane konwersatorium;. Tylko zajęcia pecjalnościowe pracują w tych samych grupach (stałych), natomiast konwer. do 
wyboru-dowolny skład grupy. translatoria: dr M.Samoraj-129,dr J.Smogorzewska-218, dr hab..R.Godoń-203, mgr F.Piotrowski-507, dr hab..A.Fijałkowski-416

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

19.10.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

203, translatorium 218
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj Translatorium, 2 s.507

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. 
421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)

15.45

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, s.423

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

20.10.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, dr 
K.Zych, s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, dr 
K.Zych, s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

19.15

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

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

09.11.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

218, dr hab. R.Godoń 
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

Translatorium 1 s. 218, 
dr hab. R.Godoń

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)
ped. porownawcza-kon, dr 
D.Dziewulak, s. 215 (MNP)

15.45
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.204

Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.204

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

10.11.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

zajęcia przełozone 
na 23.11.

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

zajęcia przełozone na 
23.11.

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

19.15

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)

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

seminaria mag.: 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



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

23.11.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

203, translatorium 218
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj Translatorium, 2 s.507

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. 
421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)

15.45

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, s.423

w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.507

zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.210

Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.210

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

24.11.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

19.15

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

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

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

07.12.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

218, dr hab. R.Godoń 
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

Translatorium 1 s. 218, 
dr hab. R.Godoń

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)
ped. porownawcza-kon, dr 
D.Dziewulak, s. 215 (MNP)

15.45
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.507

Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki, mgr 
M.Skura, s.507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

08.12.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

19.15

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

seminaria mag.: 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

met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska,s.413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

14.12.2019 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

203, translatorium 218
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj Translatorium, 2 s.507

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. 
421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)

15.45

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, s.423

Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

15.12.2019 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

19.15

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista,s.413

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista,s.413

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

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

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



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA

11.01.2020 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

218, dr hab. R.Godoń 
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

Translatorium 1 s. 218, 
dr hab. R.Godoń

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)
ped. porownawcza-kon, dr 
D.Dziewulak, s. 215 (MNP)

15.45
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423
nauczyciel w szkole, 

mgr B.Wałecka,s. 219

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

12.01.2020 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 
społ.,dr 
U.Manista,s.204

met. terapii dzieci z 
trud. w czyt.i pisaniu, 
dr 
L.Nowakowska,s.130

19.15

data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 K5/ART. K6/POMO K7/WNJA
      8                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)

seminaria mag.: 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



25.01.2020 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-kon, 
dr D.Dziewulak, s. 215 

(MNP)
Translatorium 1 s. 

203, translatorium 218
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak, s. 

421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak
Translatorium ros./niem., dr 
hab. A.Fijałkowski, s. 416, 

14.00
Translatorium 2, s. 
129, dr M.Samoraj Translatorium, 2 s.507

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. Dr 

K.Pierścieniak, s. 
421 (MNP) Translatorium 3, s. 507, F.Piotrowski i E.K.Olejniczak

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, s. 

215 (MNP)

15.45

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, s.423

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
Muzyka i wychowanie, 
dr M.Samoraj, s.214

17.30
Emisja głosu, mgr 

A.Piskorek-Atys, s.423

nauczyciel w 
przedszkolu, dr 
J.Pękala, s.219

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Interdysc. projekty 
twórcze, mgr D.Gałan-
Niedziela, s. 214

19.15

26.01.2020 08.15

10.00

11.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 
D.Sobierańska, s. 129

edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczak.214

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek, s.313

Zintegrowana nauka języka 
angielskiego, mgr P. 
Marchlik, s. 303

14.00
edukacja teatralna, dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja przyrodnicza, 
dr D.Sobierańska, s. 
129

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,  mgr 
M.Skura, s.204

alternatywne metody 
terapii ped., mgr 
R.Terenc, s.423

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj, s. 
214

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota, s.313

Fonetyka, mgr P.Marchlik, 
s.303

15.45

edukacja językowa, 
mgr J.Ogonowska, 

s.304 

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

17.30

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.219

edukacja językowa, mgr 
J.Ogonowska, s.304 

19.15

met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska,s.413

met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska,s.413

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 413 (MNP)


