
data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

24.10.2020 08.15

10.00

11.45
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Wybrane techniki, dr 
K.Wichrowska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj-

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30
Wybrane techniki, dr 

K.Wichrowska

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

19.15

25.10.2020 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel 

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

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

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

17.30

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

Fonetyka, dr 
P.Marchlik

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

19.15

      1                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, 

Seminaria magisterskie: 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. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130 - 

seminaria równiez w formie online

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 
D.Sobierańska,dr M.Pacholczyk

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

07.11.2020 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski, 

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 
PEN

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Wybrane techniki, dr 
K.Wichrowska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30
Wybrane techniki, dr 

K.Wichrowska

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

19.15

08.11.2020 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel -zajęcia w Sali

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel -zajęcia w Sali

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

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

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska-w Sali

17.30

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

Fonetyka, dr 
P.Marchlik

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska-w Sali

19.15

      2                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, 

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr 3

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 4

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

21.11.2020 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Wybrane techniki, dr 
K.Wichrowska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30
Wybrane techniki, dr 

K.Wichrowska

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

19.15

22.11.2020 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel-online

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel-online

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

zróż. środowisk 
społ.,dr U.Manista

chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

17.30

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

Fonetyka, dr 
P.Marchlik

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

19.15
podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

      3                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, 

Seminaria magisterskie: 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. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130 - 

seminaria równiez w formie online

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

05.12.2020 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski, 

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 
PEN

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Wybrane techniki, dr 
K.Wichrowska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
Mariusz Samoraj

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30
Wybrane techniki, dr 

K.Wichrowska

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

19.15

06.12.2020 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
D.Mackenzie-w Sali

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
D.Mackenzie-w Sali

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

Praca z dziećmi ze 
zróż. środowisk 

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 

17.30

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

Fonetyka, dr 
P.Marchlik

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska- w Sali

19.15

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr 3

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 4

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

      4                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, 

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski

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



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

19.12.2020 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 
zwolnionych z 

Edukacja muzealna, dr 
J. Żak

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 

zwolnionych z Modułu

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

19.15

20.12.2020 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

17.30
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

19.15

Seminaria magisterskie: 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. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130 - 

seminaria równiez w formie online

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

      5                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, 

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

09.01.2021 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski, 

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 
PEN

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 
zwolnionych z 

Edukacja muzealna, dr 
J. Żak

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 

zwolnionych z Modułu

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

19.15

10.01.2021 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel-online

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Interdysc. projekty 
twórcze,dr Maciej 
Dowgiel-online

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

17.30
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

19.15

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr 3

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 4

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)
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Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

16.01.2020 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

zajęcia dla osób 
zwolnionych z 

Modułu
Edukacja muzealna, dr 
J. Żak

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 

zwolnionych z Modułu

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

19.15

17.01.2021 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
D.Mackenzie-w Sali

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

Teoria wych. 
Estetycznego, dr 
D.Mackenzie-w Sali

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska-w Sali

17.30
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

plastycznych, mgr Ola 
Piskorska-w sali

19.15

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu
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Seminaria magisterskie: 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. Mirosław Pęczak,s. 303,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313, dr hab.A.Zielińska,s. 130 - 

seminaria równiez w formie online

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

23.01.2021 08.15

10.00

11.45

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr.1

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 2
Translatorium 1, dr 

hab. R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski, 

14.00
Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj-dla PEN

Translatorium 3, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak- dla 
PEN

andragogika, konwers. 
Dr K.Pierścieniak,  

(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr D.Dziewulak, 

(MNP)
ped. ogólna-kon., dr hab.J. 

Rutkowski,  (MNP)
Translatorium 1, dr hab. 

R.Godoń -dla PEN

15.45

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

zajęcia dla osób 
zwolnionych z 

Modułu
Edukacja muzealna, dr 
J. Żak

praca z rodziną z 
problemem alkholowym, dr 
E.Kozdrowicz

17.30

Praca z tekstem - 
zajęcia dla osób 

zwolnionych z Modułu

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

19.15

24.01.2021 08.15
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  

10.00
Badania w działaniu, 

prof..M.Żytko  
Edukacja społeczna, 

dr M.Pacholczyk

11.45

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i w 
szkole, dr 
M.Sieńczewska

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacje edukacyjne, 
dr J.Marek

pomoc społeczna i praca 
socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka

14.00

Terapia dzieci z trud. 
w uczeniu się 
matematyki,mgr 
Małgorzata Skura

Innowacyjne 
koncepcje w przed.i 
w szkole, dr 
M.Sieńczewska

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 
pedagogiczne, dr 

Zarządzanie oswiatą, 
dr E.Widota

Społeczne konsekwencje 
migracji, dr M.Pietrusińska

15.45
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

blok D  dla osób, które 
chcą kwalifikacje 
naucz.- Umiejętności 

17.30
Fonetyka, dr 
P.Marchlik

19.15

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, gr 3

Tworzenie projektów 
edukacyjnych, dr 

M.Pacholczyk, gr 4

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem i organizacją społeczną, mgr Marta Uzarska

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

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, (MNP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak (tylko dla osób, które na st.I stopnia nie realizowały tego 
przedmiotu
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Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski


