
data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

24.10.2020 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

25.10.2020 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz

nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska
nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska

17.30
19.15

UWAGA: Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki (MHPP) -  należy zapisać się na jedno konwersatorium i na jedno lektorium. Tylko zajęcia 
specjalnościowe pracują w tych samych grupach (stałych), natomiast konwer. I lektorium do wyboru-dowolny skład grupy

      1         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

seminaria: dr D.Sobierańska, dr J.Pękala, dr E.Kozdrowicz



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

07.11.2020 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

08.11.2020 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz

nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska
nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska

17.30
19.15

      2         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

seminarium: 1. dr M.Sieńczewska



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

21.11.2020 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

22.11.2020 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz

nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska
nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska

17.30
19.15

seminaria: dr D.Sobierańska, dr J.Pękala, dr E.Kozdrowicz

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

      3         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

05.12.2020 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

06.12.2020 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz

nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska
nauczyciel w przedszkolu, mgr Weronika 
Różańska

17.30
19.15

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

      4         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminarium: 1. dr M.Sieńczewska



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

19.12.2020 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

20.12.2020 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój

17.30
19.15

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

      5        Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria: dr D.Sobierańska, dr J.Pękala, dr E.Kozdrowicz

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

09.01.2021 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

10.01.2021 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój

17.30
19.15

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)

      6         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

seminarium: 1. dr M.Sieńczewska



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

16.01.2021 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

17.01.2021 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój

17.30
19.15

      7       Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

seminaria: dr D.Sobierańska, dr J.Pękala, dr E.Kozdrowicz

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

23.01.2021 08.15

10.00

11.45

14.00
historia wychowania, konwersatorium, dr hab.. 
A.Fijałkowski, 

filozoficzne podstawy ped., konwersatorium, 
mgr K.Dworakowska, edukacja kulturalna, konwersatorium, dr J.Żak, 

15.45 edukacja kult., dr B.Kwiatkowska, lektorium
historia wych., dr hab.. A.Fijałkowski, s. 
lektorium filozofczne podst., mgr K.Dworalkowska, lektorium

17.30
19.15

24.01.2021 08.15

10.00
laboratorium specjalnościowe, dr 
B.Baron+praktyka środowiskowa

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

11.45
Projekt socjalny, dr B.Baron+praktyka 
indywidualna socjalna Terapia pedagogiczna, dr L.Nowakowska

Podst.diagnozy i monit. w pracy ped., mgr 
A.Rokicka

14.00
Sytuacje kryzysowe w życiu  dziecka, dr 
E.Kozdrowicz nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój Logopedia, mgr K.Kamińska

15.45 Wprowadzenie do gerontologii, prof.Z.Szarota Logopedia, mgr K.Kamińska nauczyciel w w szkole, mgr Katarzyna Stój

17.30
19.15

seminarium: 1. dr M.Sieńczewska

      8       Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Filozoficzne podstawy pedagogiki, wykad, dr P. Sosnowska,  (MHPP)

edukacja kulturalna, wykład, dr B.Kwiatkowska, (MHPP)  

historia wychowania, wykład, dr hab.. A.Fijałkowski, (MHPP)


















