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data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

22.02.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15

23.02.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414
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2

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

07.03.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
08.03.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15

STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia, niestacjonar ne
3

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

21.03.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
22.03.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15

STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413
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data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

04.04.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
05.04.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15
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STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304



5
data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

18.04.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
19.04.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15
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STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414



6
data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

09.05.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
10.05.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15
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STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414



7
data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

23.05.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
24.05.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15

STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414
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8

data godzina K1/GRUPA PSWDR k-2/GRUPA jednolite k-3/jednolite

06.06.2020 08.15
lektorium MK: do wyboru: mgr , s. 219, 
mgr,M.Kociszewska, E.Czerska, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

10.00
lektorium z MWP do wyboru,dr hab. 
A.Naumiuk,s.219, mgr E.Czerska, s.210

podst.wiedzy o jęz.polskim,dr 
M.Jabłońska,s.501

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

11.45
Pedagogika specjalna, wykład, prof.. 

G.Dryżałowska, s.414 

14.00
psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-
Szkutnik-wykład, s.414

konwersatorium z MWP, mgr A.Sobolewska, 
s. 320

konwersatorium z MWP, dr hab.. A.Naumiuk, 
s.219

15.45
poznawanie potrzeba dziecka i rodziny, mgr 
E.Kownacka,s.507

17.30
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
A.Małkowska-Szkutnik-ps.rozwojowa, s. 213

19.15
07.06.2020 08.15

10.00
Elementy prawa dla pedagogów, dr hab. 

A.Zielińska, prof.UW, s. 414

11.45
Systemy wsparcia dziecka i rodziny, dr 

U.Markowska-Manista, s.414
Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 

D.Sobierańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

14.00
lektorium z Modułu Biomedycznego, dr 
hab.R.Kijak- seksualność, s.213

Matematyka dla nauczycieli, dr J.Chodnicki, s. 
204

Nauki przyrodnicze w pracy nauczyciela, dr 
D.Sobierańska, s.129

15.45 Etyka, dr hab.. J.Rutkowski, s.507

17.30
Psychologia społeczna (OGUN), dr Marek 

Smulczyk, s. 414 

19.15

STEAM, dr hab. M.Pleba ńska, s. 414

lektorat z języka obcego, s. 129, 215, 304

Dydaktyka, dr Dobromir Dziewulak, s.413

Elementy seksuologii rozwojowej, dr hab. R.Kijak, s. 414

Psychologia społeczna, dr Marek Smulczyk, s.414

Pedagogika społeczna, dr hab.. Agnieszka Naumiuk, s. 501

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.413


