
data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa k3/SDR

16.10.2021 08.15
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s.129

10.00
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s. 129

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412

edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s.130 
od 3 zjazdu zamiana zajęć z dr 
M.Sieńczewską) Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30

edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska,  s. 
219(od 3 zjazdu zamiana zajęć z dr 
M.Sieńczewską)

Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 
M.Przanowska (MBH), s.412

19.15

17.10.2021 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska, s. 219 (skład grupy taki jak 

na Diagnozie)
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 

130
Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska, s. 130 (skład grupy taki jak na 

Diagnozie) Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

19.15

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW  (MBS) , s. 413

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab M.Przanowska  (MBH). S. 413

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413

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

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413



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

2021-10-30 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, od 3 
zjazdu zamiana zajęć z dr M.Sieńczewską) Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30

edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, od 
3 zjazdu zamiana zajęć z dr 
M.Sieńczewską)

Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 
M.Przanowska (MBH), s.412

19.15

31.10.2021 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska, s. 219 (skład grupy taki jak 

na Diagnozie)
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 

130
Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219

Treng umiejętności terapetycznych, dr 
M.Sieńczewska, s. 130 (skład grupy taki jak na 

Diagnozie) Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

19.15

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW,  (MBS)

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218, 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 , dr hab. M.Pęczak, s. 320, Dr hab.. G.Szumski, s. 203

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab. M.Przanowska (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa k3/SDR

2021-11-13 08.15
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s.129

10.00
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s. 129

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2021-11-14 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW  (MBS) , s. 413

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab M.Przanowska  (MBH). S. 413

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/SDR
2021-11-27 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2021-11-28 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

19.15

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab. M.Przanowska (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218, 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 , dr hab. M.Pęczak, s. 320, Dr hab.. G.Szumski, s. 203

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW,  (MBS)



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa k3/SDR

2021-12-04 08.15
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s.129

10.00
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s. 129

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2021-12-05 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW  (MBS) , s. 413

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab M.Przanowska  (MBH). S. 413

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/SDR
2021-12-18 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2021-12-19 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

19.15

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab. M.Przanowska (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218, 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 , dr hab. M.Pęczak, s. 320, Dr hab.. G.Szumski, s. 203

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW,  (MBS)



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa k3/SDR

2022-01-08 08.15
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s.129

10.00
warsztat umiejętności wychowawczych, dr E.Zubala, 

s. 129

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2022-01-09 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW  (MBS) , s. 413

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab M.Przanowska  (MBH). S. 413

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa K3/SDR
2022-01-22 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 130 Filozofia edukacji, dr R. Godoń (MBH), s. 210

17.30
Treng umiejętności terapetycznych, dr 

M.Sieńczewska, s. 219
Wspołczesne kier. pedag. Dr hab. 

M.Przanowska (MBH), s.412
19.15

2022-01-23 08.15

10.00

11.45
Dziecko i rodzina w perspektywie ped.-prawnej, dr 
A.Zielińska, s.507

14.00
System ochrony dzieci i polityka roz. W Polsce, dr 
M.Kolankiewicz, s.507

15.45
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, 
s.219

Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska), s. 
130

Wybrane obszary i metody 
diagn.psychopedagogicznego, E.Kownacka, s.507

17.30
Diagnoza pedagogiczna, dr L.Nowakowska, 

s. 219
edukacja medialna, dr hab.M.Plebańska, s. 
130 Ochrona praw dzici, dr U.Markowska-Manista, s.507

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

Współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr hab. M.Przanowska (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń, s.413

Psychologia edukacji, dr hab.. G.Szumski, s.413

Modele edukacji przedszkolnej, prof.M.Żytko

podstawy terapii pedagogicznej , wyk. dr L.Nowakowska

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

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218, 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 , dr hab. M.Pęczak, s. 320, Dr hab.. G.Szumski, s. 203

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW,  (MBS)


