
data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

16.10.2021 08.15

10.00

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

17.10.2021 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 501

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak, s. 501

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.215

Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium

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. M. Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 
213,  dr hab., dr hab.. G.Szumski, s. 203,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                            

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



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

30.10.2021 08.15 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

10.00 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

31.10.2021 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 , s.501podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.215

Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium, s. 312

19.15

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



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2021-11-13 08.15

10.00

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2021-11-14 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 501

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak, s. 501

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.215

Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium

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. M. Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 
213,  dr hab.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                            



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2021-11-27 08.15 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

10.00 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2021-11-28 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 , s.501podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
Praca z dziećmi ze zróż. środowisk społ.,dr 
U.Manista, s.215

Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium, s. 312

19.15

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



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2021-12-04 08.15

10.00

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2021-12-05 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 501

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak, s. 501

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 
s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium

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. M. Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 
213,  dr hab.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                            



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2021-12-18 08.15 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

10.00 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2021-12-19 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 , s.501podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 
s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium, s. 312

19.15

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



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2022-01-08 08.15

10.00

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2022-01-09 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 501

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak, s. 501

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 
s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium

19.15

      7                              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. M. Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 
213,  dr hab.  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                            



data godzina grupa K1/PWTer1 grupa K2/PWTer2 grupa K3/SDR

2022-01-22 08.15 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

10.00 Przedsiębiorczość, dr K.Pierścieniak, s. 507

11.45
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.215
Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 

McKenzi, s.304 Andragogika, wyklad, dr K.Pierścieniak, s. 324

14.00

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr 
McKenzi, s. 304/dr hab..A.Fijałkowski 

(niemieckie, roryjskie,s.416
Tworzenie projektów edukacyjnych, dr 

D.Sobierańska, s.129

Translatorium 1, dr hab. R.Godoń, s.421/2-dr McKenzi, 
s. 304/dr hab..A.Fijałkowski (niemieckie, 

roryjskie,s.416

15.45
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.129 Ped. Ogólna, wykład, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

17.30 Wybrane techniki, dr K.Wichrowska, s.215
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.129 konwersatorium MNP, dr hab.. J.Rutkowski, s. 324

19.15

2022-01-23 08.15 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.215
alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 

s.129 , s.501podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak

10.00
met. terapii dzieci z trud. w czyt.i pisaniu, dr 
L.Nowakowska, s.215 Badania w działaniu, prof..M.Żytko  , s.129 Ped. Porównawcz, wykład, dr D.Dziewulak

11.45
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.215

alternatywne metody terapii ped. Mgr T.Dolski, 
s.129

praca  z dzieckiem z prob. Alkoholowym, mgr 
A.Maliszewska, s. 324

14.00
alternatywne metody terapii ped. Mgr 

T.Dolski, s.215
Innowacyjne koncepcje w przed.i w szkole, dr 
M.Sieńczewska, s.129

Społeczne konsekwencje migracji, mgr A.Gulińska, s. 
324

15.45 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.215
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.129

pomoc społeczna i praca socjalna, dr hab.. 
A.Naumiuk+praktyka, s. 324

17.30
Terapia dzieci z trud. w uczeniu się 
matematyki,mgr Małgorzata Skura, s.215 Fonetyka, dr P.Marchlik, s.129

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium, s. 312

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

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


