stopień naukowy
imię koordynatoranazwisko
Modułu koordynatora Modułu
nazwa modułu

rok
Przewidywany termin
studiów/kierunek/specjal
egzaminu - data,
ność
Narzędzie wykorzystane do
godzina
egzaminu online

Forma zaliczenia

dr hab.

Anna

Kowalewska

MBiP-Moduł Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw
Pedagogiki
NZ1-PED-1

Platforma Kampus

dr hab.

Agnieszka

Naumiuk

MTP-Moduł Teorii Pedagogicznych

NZ1-PED-1

28.06 pisemny
godz. 14.00
Platforma Kampus - egzamin

dr hab.

Anna

Zielińska

MK- Moduł prawno-systemowych i etycznych aspektów
edukacji

NZ1-PED-1

w trakcie ustaleń Średnia ocen z prac pisemnych
czerwiec
z Elementów modułu

dr

Ewa

Kozdrowicz

MS3-Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu
dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc

NZ1-PED-3

dr

Ewa

Palamer-Kabacińska

MS4-Moduł specjalnościowy 4-Animacja społecznokulturalna i instytucje kultury

NZ1-PED-ASK-3

15.06. (godz.do
ustalenia)
egzamin pisemny
średnia ocen z przedmiotów
+ zadania przesłane mailem
średnia z ocen z
projekt i raport
przedmiotów w
przesłać
do 20.06
module i oceny z
Google - prezentacja i raport
z projektu
przesłane e-mailem

dr hab.

Maria

Kolankiewicz

MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z
dzieckiem i rodziną

NZ1-PED-PSWDR-1

Platforma Kampus

dr

Ewa

Kozdrowicz

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Dziecko w rodzinie i
środowisku

NZ1-PED-PSWDR-2

egzamin pisemny
średnia ocen z przedmiotów
28.06.godz.10.00
+ zadania przesłane mailem

Hanna

Tomaszewska-Pękała

MD-Moduł metodyczny

NZ1-PED-PSWDR-2

Google Meet

dr

Marta

Pietrusińska

MS4-Moduł specjalnościowy 4: Wybrane problemy
społeczne i systemy pomocy w Polsce i w innych krajach

NZ1-PED-PSWDR-3

do 19.05przedmiotów średnia z ocen
Średnia ocen z poszczególnych

dr

Dorota

Sobierańska

MS2-Moduł specjalnościowy: Nauczyciel w przedszkolu i
szkole

NZ1-PEMD-2

Egzamin pisemny przesyłany
wyniki
na pocztę
do 30.06.2020
UW

dr

Lidia

Nowakowska

MS3-Moduł specjalnościowy 3: Wspieranie rozwoju
dziecka w przedszkolu i szkole

NZ1-PEMD-3

dr

Joanna

Pękala

MPR-Moduł praktyk

NZ1-PEMD-3

dr hab.

Mirosław

Pęczak

MBSp-Moduł Badań Społecznych

NZ2-PD-1, NZ2-PEN-1

dr hab.

Rafał

Godoń

MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów
akademickich

NZ2-PD-2, NZ2-PEN-2

dr

Mariusz

Samoraj

MD-Moduł metodyczny

dr

Barbara

Kwiatkowska-Tybulewicz

MS1-Moduł specjalnościowy 1: Kultura audiowizualnasztuka i media

27.06 godz. 11.30

20.06 godz. 10.00

w trakcie ustaleń czerwiec

egzamin pisemny
egzamin pisemny

egzamin pisemny

egzamin ustny

egzamin pisemny

termin 15.06
Średnia ocen + Credo pedagogiczne
przesłane e-mailem
egzamin pisemny

NZ2-PD-ART.

termin oddania
scenariusza Google: scenariusz zajęć przesłany
27.06.2020
na e-mail

pisemna: scenariusz

NZ2-PD-ART.-1

termin oddania eseju Google: esej przesłany na 22.06.2020
e-mail

pisemna: esej

dr

Justyna

Żak

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Sztuka–MediaWychowanie

NZ2-PD-ART.-2

termin oddania pracy
21.06,
godz. 12.00
egzamin pisemny
Google, esej przesłany na
e-mail

dr

Dobromir

Dziewulak

MS1-Moduł specjalnościowy: Polityka oświatowa

NZ2-PD-POMO-1

esej przesłany na e-mail21.06. godz.12:00

dr

Jerzy

Marek

MD-Moduł metodyczny

NZ2-PD-POMO-1

egzamin pisemny

w czasie ustaleń

dr

Elżbieta

Widota

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Menedżer oświaty

NZ2-PD-POMO-2

Egzamin pisemny

w trakcie ustaleń czerwiec

egzamin pisemny

dr

Hanna

Tomaszewska-Pękała

MD-Moduł metodyczny

NZ2-PD-SDR-1

Google Meet

27 czerwiec

egzamin ustny

dr

Małgorzata

Sieńczewska

MM-Moduł metodyczny

NZ2-PEN-1

termin:przez
15.06.20
Praca zaliczeniowa przesłana
pocztę UWegzamin pisemny

dr

Joanna

Pękala

MPR-Moduł praktyk

NZ2-PEN-2

Średnia ocen + Credo pedagogiczne
termin 15.06 przesłaneegzamin
e-mailem
pisemny

dr

Dorota

Sobierańska

MS2-Moduł specjalnościowy: Nauczyciel w przedszkolu i
szkole

NZ2-PEN-2

Egzamin pisemny przesyłany
wyniki
na pocztę
do 25.06.2020
UW

dr

Lidia

Nowakowska

MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy terapii
pedagogicznej

NZ2-PEN-TER-1

po uzyskaniu ocen
cząstkowych
średnia
z ocen
Średnia ocen z przemiotów
wchodzących w skład
modułu

mgr

Kamila

Kamińska

MPR-Moduł praktyk

NZ2-PEN-TER-2

Google meet

do 20.06

egzamin ustny, średnia z
ocen

dr

Małgorzata

Sieńczewska

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Metody terapii dzieci z
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

NZ2-PEN-TER-2

Google Meet

termin 0 - 13.06.20,
termin 1- 20.06.20

egzamin ustny

dr

Katarzyna

Brzosko-Barratt

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Rozwój warsztatu
zawodowego nauczyciela

NZ2-PEN-WNJ-2

Platforma Kampus

dr

Paulina

Marchlik

MS1b-Moduł specjalnościowy: Praktyczna nauka języka
angielskiego

NZ2-PEN-WNJ-2

dr

Katarzyna

Brzosko-Barratt

MS3 - Moduł: Podstawy nauczania języka angielskiego we
wczesnej edukacji
NZJ-1

dr

Joanna

Dobkowska

Moduł: Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji

NZJ-1

dr

Katarzyna

Dworakowska

Moduł Wprowadzenie do pedagogiki

NZJ-1

Platforma Kampus

27.06. o godz. 12:00

egzamin pisemny (4
zadania)

dr hab.

Anna

Kowalewska

Moduł Biomedyczne i psychologiczne podstawy
pedagogiki

NZJ-1

Platforma Kampus

27.06 godz. 10.00

egzamin pisemny

20.06, godz. 9.00
13.06 godz. 10.0012.00, ustny od
13.00
Platforma Kampus, google
meet
do uzgodnienia

egzamin pisemny
(esej)

egzamin pisemny

egzamin pisemny
egzamin pisemny i
ustny

Termin wysyłania prac
przez studentów 12.06,
wyniki 30.06
praca pisemna roczna

