
data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR

2021-02-20 08.15
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., 
A.Rokicka

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska

10.00
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., A.Rokicka

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-02-21 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30 Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt

                                           1               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/POMO

2021-03-06 08.15

10.00

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-03-07 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt

                                           2               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

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.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130 - seminari 

równiez w formie online

                                           3               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR

2021-03-20 08.15
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., 
A.Rokicka

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska

10.00
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., A.Rokicka

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-03-21 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

                                           4               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/POMO

2021-04-10 08.15

10.00

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-04-11 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR

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.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130 - seminari 

równiez w formie online

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

                                          5               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



2021-04-24 08.15
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., 
A.Rokicka

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska

10.00
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., A.Rokicka

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-04-25 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/POMO

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego, dr Kamila Wichrowska

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

                                           6               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



2021-05-08 08.15

10.00

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-05-09 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR

2021-05-22 08.15
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., 
A.Rokicka

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

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.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130 - seminari 

równiez w formie online

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego, dr Kamila Wichrowska

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

                                           7               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne



10.00
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, środowisko lokalne i rodzice w syt.trud., A.Rokicka

11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-05-23 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30

data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/POMO

2021-06-05 08.15

10.00

Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego, dr Kamila Wichrowska

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

                                           8               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

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.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130 - seminari 

równiez w formie online



11.45

14.00 Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz

15.45 Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Metody pracy z dzieckiem, E.Kownacka

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska Edukacja społeczna, dr M.Pietrusińska

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół

2021-06-06 08.15

10.00 STEEM, dr hab. M.Plebańska Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska Metody pracy z rodziną, dr B.Baron

11.45 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska Metody pracy z grupą, M.Rzepka

14.00
konwersatorium z MBS-Antropologia, dr 
M.Rauszer

konwersatorium z MBS-Metodologia jakościowa-dr 
P.Zańko konwersatorium z MBS-Ewaluacja

15.45

17.30 Wykład ogólnouniwersytecki - Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS) 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko

Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego, dr Kamila Wichrowska

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk


