
                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
1

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

16.10.2021 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15
17.10.2021 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

19.15

zajęcia ogólnouniwersyteckie, propozycja dla chętnych, którzy nie korzystają z ogunów UW (może być on w I lub w II semestrze). Na koniec studiów z takich zajęć 
należy uzyskać minimum 6 ects-ów.  Roman Polański – portret, dr P. Zdunkiewicz (pierwsze i ostatnie spotkanie w Sali, Na pierwszym spotkaniu zostaną podane 
szczegółowe informacje o zaliczaniu. Filmy do samodzielnego obejrzenia będą dostępne po otrzymaniu bezpłatnych linków od prowadzącego zajęcia. Sala 413

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

lektorat z języka obcego - angielskiego

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
2

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr
2021-10-30 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15
2021-10-31 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
3

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2021-11-13 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2021-11-14 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
4

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2021-11-27 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2021-11-28 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
5

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2021-12-04 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2021-12-05 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
6

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2021-12-18 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2021-12-19 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
7

data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2022-01-08 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2022-01-09 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



                                                          Rozkład zaj ęć dla I roku studia pierwszego stopnia i jednolite, niestacjonarne
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data godzina jednolite-PW jednolite-PW licencjat-pswdr

2022-01-22 08.15 pedagogika społeczna, wykład, dr A. Naumiuk (MTP), s. 501

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

konwersatorium - pedagogika społeczna, dr A. Naumiuk, s. 
204

11.45
konwersatorium - biomedyczne podstawy rozwoju, dr hab.. 
A.Kowalewska, s. 204

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304
wprowadzenie do psychologii - wykład, dr A. Małkowska-
Szkutnik, (MBiPPP)

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 
warsztat umiejętności wychowawczych, dr B.Baron-blok, s. 

313

19.15

2022-01-23 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304 Podstawy prawne, dr hab. A.Zielińska, s. 412

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304 Opieka i wychowanie, dr hab. M.Kolankiewicz  s. 412

14.00

15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304 Ochrona praw dzieci, dr U.Markowska-Manista,  s. 412

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr E.Kownacka,  s. 
412

19.15 Zajęcia ogólnouniwersyteckie:  Roman Polański – portret, dr P. Zdunkiewicz

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

lektorat z języka obcego - angielskiego

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413
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2022-01-29 08.15

10.00
Laboratorium rozwoju człowieka, mgr A.Berkowska, 
s. 124

Laboratorium rozwoju człowieka, dr A.Małkowska-
Szkutnik, s. 215

11.45

14.00

15.45
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 204 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 304

17.30 podst.wiedzy o jęz.polskim,dr M.Jabłońska, s. 204
Literatura dla dzieci, mgrA.Brzostowska, mgr K. 

Domańska, s. 304 

19.15

2022-01-30 08.15

10.00 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 204 Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, s. 304

11.45
propedeutyka pedagogiki, konwersatorium - dr 
K.Dworakowska, s. 204 matematyka, dr J.Chodnicki, s. 304

14.00

psychologia rozwojowa, wykład, dr A. Małkowska-Szkutnik, s. 413

Historia wychowania, dr hab.. A.Fijałkowski, wykład, s. 414

Wychowanie fizyczne - podstawy dla nauczycieli, dr Katarzyna Płoszaj, online

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykład, dr hab. A. Kowalewska (MBiPPP) , s. 414

propedeutyka pedagogiki/wprowadzenie do pedagogiki - wykład, dr K.Dworakowska,  (MTP), s. 413



15.45
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 204
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

304

17.30
Sztuka dla nauczycieli, plastyka, dr M.Samoraj, s. 

204
Sztuka dla nauczycieli, muzyka, mgr A.Piskorek-

Atys, s. 304

19.15


