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

20.02.2021 08.15

10.00

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr Dorotą Mackenzie 
+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

projekt samok.dla 
osób zwolnionych z 
modułu dyd.-to nie są 
zajęcia-szczególy-
A.Sobolewska

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

21.02.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

edukacja muzealna, dr 
J. Żak - 1/2

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., ? + godziny 

indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji 
naucz./Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45 edukacja informatyczna

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

sp.potrzebach eduk., 
mgr 
A.Sobolewska+praktyk

efektywności programów 
pomocy, prof.. 
M.Kolankiewicz 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska edukacja informatyczna

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska+praktyki

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

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

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

Popular Myths in Education, dr M.Mijał

Każdemu wolno kochać – historia melodramatu filmowego-  zajęcia OG, dr P.Zdunkiewicz - spotkanie online



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

06.03.2021 08.15
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

konstruowanie 
projektów 

edukacyjnych, dr 

10.00
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

projektów 
edukacyjnych, dr 

J.Marek

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala, s.130

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr Dorotą Mackenzie 
+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala, s.130

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

projekt samok.dla 
osób zwolnionych z 
modułu dyd.-to nie są 

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

07.03.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

edukacja muzealna, dr 
J. Żak - 1/2

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., mgr ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

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

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., mgr ? + 
godziny indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska, s.215

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji naucz./I 
pomoc/Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45 edukacja informatyczna

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

badanie jakości i 
efektywności programów 

pomocy, prof.. 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska edukacja informatyczna

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

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

Popular Myths in Education, dr M.Mijał



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

20.03.2021 08.15

10.00

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr Dorotą Mackenzie 
+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

21.03.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

edukacja muzealna, dr 
J. Żak - 1/2

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., ? + godziny 

indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji 
naucz./Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45 edukacja informatyczna

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

efektywności programów 
pomocy, prof.. 
M.Kolankiewicz 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska edukacja informatyczna

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

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

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

Popular Myths in Education, dr M.Mijał



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

10.04.2021 08.15
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

konstruowanie 
projektów 

edukacyjnych, dr 

10.00
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

projektów 
edukacyjnych, dr 

J.Marek

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala, s.130

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr Dorotą Mackenzie 
+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala, s.130

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

11.04.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

edukacja muzealna, dr 
J. Żak - 1/2

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., mgr ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

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

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., mgr ? + 
godziny indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska, s.215

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji naucz./I 
pomoc/Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45 edukacja informatyczna

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

badanie jakości i 
efektywności programów 

pomocy, prof.. 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska edukacja informatyczna

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

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

Popular Myths in Education, dr M.Mijał



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

24.04.2021 08.15

10.00

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr 
M.Samoraj+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

25.04.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., ? + godziny 

indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji 
naucz./Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

efektywności programów 
pomocy, prof.. 
M.Kolankiewicz 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

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

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

Popular Myths in Education, dr M.Mijał

Popular Myths in Education, dr M.Mijał



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

08.05.2021 08.15
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

konstruowanie 
projektów 

edukacyjnych, dr 

10.00
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

projektów 
edukacyjnych, dr 

J.Marek

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala, s.130

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr 
M.Samoraj+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala, s.130

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

09.05.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., mgr ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

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

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., mgr ? + 
godziny indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska, s.215

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji naucz./I 
pomoc/Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

badanie jakości i 
efektywności programów 

pomocy, prof.. 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15

Popular Myths in Education, dr M.Mijał
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data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 K3/ART. K4/POMO grupa K 5/SDR grupa k6

22.05.2021 08.15

10.00

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr 
M.Samoraj+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

23.05.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

medialnych, dr hab.. 
E.Durys

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., ? + godziny 

indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji 
naucz./Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

efektywności programów 
pomocy, prof.. 
M.Kolankiewicz 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15
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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



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

05.06.2021 08.15
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

konstruowanie 
projektów 

edukacyjnych, dr 

10.00
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek
Laboratorium edukacyjne, 

mgr J.Wasek

projektów 
edukacyjnych, dr 

J.Marek

11.45
Konwersatorium 1  dr 

M.Samoraj

Konwersatorium 2, 
F.Piotrowski i 
E.K.Olejniczak

konwersatorium 4,dr 
M.Smulczyk

konwersatorium 3, 
prof..R.Godoń

konwersatorium 5 
prof..J.Madalińska

konwersatorium 6-
prof..A.Fijałkowski

14.00
translatorium 5- dr 

E.Szantiłło
translatorium 4 - dr 

M.Smulczyk
Translatorium 1, 

prof.R.Godoń

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

Translatorium 2, s. dr 
M.Samoraj

Translatorium 6 
ros./niem., dr hab. 

A.Fijałkowski

15.45
praca z dzieckiem zdonym 

dr J.Pękala, s.130

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

Muzyka i wychowanie, 
dr 
M.Samoraj+praktyka

Asysta rodzinna, mgr 
A.Rosa-Michalczyk

17.30

pracownia analizy 
doświadczeń, mgr 
K.Kamińska

praca z dzieckiem zdonym 
dr J.Pękala, s.130

Komunikacja 
medialna, dr hab.. 
M.Pęczak

dzieje trudnego 
dzieciństwa, dr hab. 

A.Fijałkowski

19.15

06.06.2021 08.15

Organizacja i 
projektowanie oddziaływań 

ter., dr L.Nowakowska, 

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

10.00

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

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

Koncepcja wystaw 
artystycznych, dr J. 
Żak

Metodyka działalności 
ped., mgr 
A.Sobolewska (dla 

Metodyka działalności ped., 
mgr A.Sobolewska (dla 
osób bez przyg.ped.)

11.45

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

alternatywne metody terapii 
ped., mgr ? + godziny 

indywidualne

Kształtowanie 
kompetencji 

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

stres w pracy 
menedżera, mgr 
A.Sobolewska

ochrona praw dziecka, dr 
hab.. A.Zielińska

14.00

alternatywne metody 
terapii ped., mgr ? + 
godziny indywidualne

Organizacja i projektowanie 
oddziaływań ter., dr 

L.Nowakowska, s.215

Emisja dla osób bez 
kwalifikacji naucz./I 
pomoc/Metodyka 
działalności ped.

Zarządzanie zmianą, 
dr E.Widota+praktyka

formy opieki, wychowania i 
pomocy, 
prof..M.Kolankiewicz

15.45

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Praca z dzieckiem o 
sp.potrzebach eduk., 
mgr A.Sobolewska

badanie jakości i 
efektywności programów 

pomocy, prof.. 

17.30

Metodyka edukacji 
zdrowotnej, dr hab.. 

A.Kowalewska

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr Ola 
Piskorska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

dydaktyka-K, mgr 
A.Sobolewska

19.15
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Popular Myths in Education, dr M.Mijał

Każdemu wolno kochać – historia melodramatu filmowego-  zajęcia OG, dr P.Zdunkiewicz


