
data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7-WNJ

22.02.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

fakultet, dr 
M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych
w Europie, mgr J.Wasek, 
s. 303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

19.15

23.02.2020 08.15

Pierwsza pomoc, 
mgr  D.Winiarska, s. 

413
Pierwsza pomoc, mgr  
D.Winiarska, s. 413

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.Widota, s.320

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych
w Europie, mgr J.Wasek, 
s. 303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych
w Europie, mgr J.Wasek, 

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

zdrowotna, dr hab. 
A.Kowalewska, s. 
129-dla osób bez 

hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 
kw.nauczycielskich

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

      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, dr hab. M.Szumski, s. 203, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Pierwsza pomoc, mgr  D.Winiarska, s. 413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7/WNJ

07.03.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
fakultet, dr 

M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

08.03.2020 08.15

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.  Widota, s. 320

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

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 
K.Domańska, s.303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 
K.Domańska, s.303

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

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

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-

emisja głosu dla 
osób bez 
kw.nauczycielskich

emisja głosu dla osób bez 
kw.nauczycielskich

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

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

I pomoc, dr D.Winiarska, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, dr 
D.Winiarska, s.414-
dla osób, które nie 
ukonczyły studiów 
nauczycielskich

Wykład ogólnouniwersytecki, dr Dominika Depta-Marel , s. 413

I pomoc, dr D.Winiarska, 
s.414-dla osób, które nie 

ukonczyły studiów 
nauczycielskich



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7-WNJ

21.03.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

fakultet, dr 
M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 

19.15

22.03.2020 08.15
Pierwsza pomoc, 

mgr  D.Winiarska, s. 
Pierwsza pomoc, mgr  
D.Winiarska, s. 413

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.Widota, s.320

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

zdrowotna, dr hab. 
A.Kowalewska, s. 
129-dla osób bez 

hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 
kw.nauczycielskich

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

      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, dr hab. M.Szumski, s. 203, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Pierwsza pomoc, mgr  D.Winiarska, s. 413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7/WNJ

04.04.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

fakultet, dr 
M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

05.04.2020 08.15

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
zarządzanie oświatą, 
dr E.  Widota, s. 320

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

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 
K.Domańska, s.303

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

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

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-

I pomoc, dr D.Winiarska, s.414-dla osób, 
które nie ukonczyły studiów nauczycielskich

I pomoc, dr 
D.Winiarska, s.414-
dla osób, które nie 
ukonczyły studiów 

I pomoc, dr D.Winiarska, 
s.414-dla osób, które nie 

ukonczyły studiów 
nauczycielskich

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Wykład ogólnouniwersytecki, Edukacja alternatynwa, dr Dominika Depta-Marel, s. 413

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



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7-WNJ

18.04.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
fakultet, dr 

M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

19.04.2020 08.15

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.Widota, s.320

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

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Nauczanie języków obcych 
w różnych kontekstach 
edukacyjnych

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

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

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-

      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, dr hab. M.Szumski, s. 203, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Wykład ogólnouniwersytecki, Edukacja alternatynwa, dr Dominika Depta-Marel, s. 413



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7/WNJ

09.05.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
fakultet, dr 

M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

10.05.2020 08.15

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
zarządzanie oświatą, 
dr E.  Widota, s. 320

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

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.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 
K.Domańska, s.303

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

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

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Wykład ogólnouniwersytecki, Edukacja alternatynwa, dr Dominika Depta-Marel, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki, Edukacja alternatynwa, dr Dominika Depta-Marel, s. 413

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



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7-WNJ

23.05.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507
fakultet, dr 

M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 

K.Kamińska, s. 507

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

24.05.2020 08.15
Pierwsza pomoc, 

mgr  D.Winiarska, s. 
Pierwsza pomoc, mgr  
D.Winiarska, s. 413

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.Widota, s.320

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

11.45

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

403

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

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

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

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

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

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

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

17.30

edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 
A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210,  2.dr hab. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213

Pierwsza pomoc, mgr  D.Winiarska, s. 413

      7                              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, dr hab. M.Szumski, s. 203, 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 K4/PWT-2 K5/ART . K6/POMO K7/WNJ

06.06.2020 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

fakultet, dr 
M.Samoraj, s.423

stres w pracy 
menedżera, mgr 

A.Sobolewska, s.320

Obszary działal. badawczej 
naucz. języka angiel. w
eduk. Wczesn., dr 
K.Brzosko-Barratt, s.303

17.30

róznice indywidualne 
w nauczaniu,dr 
J.Pękala, s.204

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Integracja przedmiotowo-
językowa (CLIL), dr 
K.Brzosk-Barratt, s. 303

19.15

07.06.2020 08.15
Pierwsza pomoc, 

mgr  D.Winiarska, s. 
Pierwsza pomoc, mgr  
D.Winiarska, s. 413

10.00

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

403

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
s.215

metody wspierania rozwoju 
dziecka, mgr A.Pergól , 
s.130

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys, s.312

zarządzanie oświatą, 
dr E.  Widota, s. 320

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

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.130

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 
fakultet, dr 
J.Żak,s.203 fakultet

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 

14.00
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Prus-Wirzbicka, 
s.501

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

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

Muzeum 
interaktywne, mgr J. 
Żak, s.203

Literatura dziecięca we 
wczesnym nauczaniu 
języka angielskiego, mgr 
K.Domańska, s.303

15.45

Edukacja muzyczna, 
mgr A.Piskorek-Atys, 

s.423
edukacja językowa, dr 
J.Ogonowska, s.304

praca z dzieckiem zdonym 
, mgr D.Brzezińska, s.130

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

edyukacja 
zdrowotna, dr hab. 
A.Kowalewska, s. 
129-dla osób bez 
kw.nauczycielskich

edyukacja zdrowotna, dr 
hab. A.Kowalewska, s. 129-
dla osób bez 
kw.nauczycielskich

17.30
edyukacja zdrowotna, 
dr hab. 

Pierwsza pomoc, mgr  D.Winiarska, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki, Edukacja alternatynwa, dr Dominika Depta-Marel, s. 413

      8                              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.215, 4. mgr F.Piotrowski/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Wasilewska-
Kamińska, s.303, 6.dr M.Pietrusińska, s.124 , 7. dr M.Smulczyk, s. 213

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.215, 4.mgr F.Piotrowsk/prof.E.Olejniczak,s.507, 5.dr E.Szantiło,s.421, 6.dr 
E.Wasilewska-Kamińska, s.303,  7. dr M.Pietrusińska, s.124, 8. dr M.Smulczyk, s. 213


