
data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

26.02.2022 08.15
SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s.129

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s. 129

SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s. 210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00
SPE dziecka z  niepełnosprawnością  

intelektualną , dr M.Skura, s. 129
podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  intelektualną , 
dr M.Skura, s.210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45

19.15

27.02.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404

19.15

tutoring językowy - online, dr P.Marchlik, inne terminy
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

12.03.2022 08.15
SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s.129

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s. 129

SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s. 210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  
intelektualną , dr M.Skura, s. 129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  intelektualną , 
dr M.Skura, s.210

17.30

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 
zajecia online od 18.30-20.45

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 
godz. 19.45, s. 413

19.15

13.03.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404

19.15
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

26.03.2022 08.15
SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s.129

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s. 129

SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s. 210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  
intelektualną , dr M.Skura, s. 129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  intelektualną , 
dr M.Skura, s.210

17.30

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 
zajecia online od 18.30-20.45

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 
godz. 19.45, s. 413

19.15

27.03.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404

19.15
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

09.04.2022 08.15
SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s.129

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych  

W.Lorens, s. 129

SPE dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobą 

przewlekłą (min. DPM), dr M.Skura, s. 210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  
intelektualną , dr M.Skura, s. 129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  intelektualną , 
dr M.Skura, s.210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 

godz. 19.45, s. 413

19.15

10.04.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja plastyczna dr M.Samoraj, s. 404

19.15
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

23.04.2022 08.15
Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 

społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.129
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowska, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu 

się (dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowsk, s.129a

Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 
społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s.129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s. 210

17.30

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, dr 
A.Dąrowska,s.219

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 
zajecia online od 18.30-20.45

edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 
godz. 19.45, s. 413

19.15

24.04.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103

15.45 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423

19.15
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

14.05.2022 08.15
Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 

społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.129
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowska, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu 

się (dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowsk, s.129a

Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 
społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s.129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s. 210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 

godz. 19.45, s. 413

19.15

15.05.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423

19.15
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data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

28.05.2022 08.15
Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 

społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.129
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowska, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu 

się (dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowsk, s.129a

Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 
społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s.129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s. 210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 

godz. 19.45, s. 413

19.15

29.05.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423

19.15
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Pedagogika wczesnoszkolna, wykład, prof.. M. Żytko, s. 507

tutoring językowy - online, dr P.Marchlik, inne terminy



data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

04.06.2022 08.15
Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 

społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.129
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowska, s.210

10.00
Teoretyczne podstawy wychowania, dr 
M.Jakubowska, s. 219

SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu 

się (dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowsk, s.129a

Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 
społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.210

11.45
Plan pracy z dzieckiem, 
prof..M.Kolankiewicz, s.219

14.00
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s.129

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
Profilaktyka problemowa, dr 
A.Rustecka-Krawczyk +praktyka, s.219

podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  zaburzeniami sensorycznymi  

(niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa, 

prof..G.Dryżałowska, s. 210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 

godz. 19.45, s. 413

19.15

05.06.2022 08.15
seminarium dyplomowe, dr R.Pląsek, 
s.219 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
metody pracy z grupą, dr E.Zubala, 

s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
konwersatorium z MSPP: Socjologia 
wychowania, dr Rauszer, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00

Metodyka działalności ped., mgr , A. 
Sobolewska,  (MD)-
konwersatorium,s.501 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423

19.15
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Pedagogika wczesnoszkolna, wykład, prof.. M. Żytko, s. 507

tutoring językowy - online, dr P.Marchlik, inne terminy



data godzina grupa K-1/ PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika 
przedszkolna-st.jednolite

grupa K3/PW+PP-2 pedagogika 
wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna-
st.jednolite

11.06.2022 08.15
Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 

społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.129
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowska, s.210

10.00
SPE dziecka ze  specyficznymi  trudnościami w uczeniu 

się (dysleksja, dysortografi, dr L.Nowakowsk, s.129a

Współpraca  nauczycieli z rodzicami i otoczeniem 
społecznym  dzieci  ze SPE ,W. Lorens, s.210

11.45

14.00
SPE dziecka z  niepełnosprawnością  

intelektualną , dr M.Skura, s. 129
podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 210

15.45
podstawy diagnozy i monitorowania, mgr 
J.Ogonowska, s. 129

SPE dziecka z  niepełnosprawnością  intelektualną , 
dr M.Skura, s.210

17.30
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, 

zajecia online od 18.30-20.45
edukacja informatyczna i TIK, mgr E.Stolarczyk, do 

godz. 19.45, s. 413

19.15

12.06.2022 08.15 antropologia (MSPP), dr M.Rauszer, s. 313 Socjologia (MSPP), prof.. J.Bartkowski, s. 210

10.00
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 socjologia edukacji (MSPP), dr R.Pląsek, s. 313 socjologia edukacji, dr M.Rauszer, s. 210

11.45
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219

edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 
313 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103     

14.00
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 103 edukacja wczesnoszkolna, dr J.Dobkowska, s. 210

15.45
fakultet - A.Maliszewska, Zrozumieć 
nastolatka, s.219 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s.403

17.30 edukacja fizyczna mgr P.Kościuch, s. 403 edukacja muzyczna, mgr A.Atys, s. 423

19.15
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tutoring językowy - online, dr P.Marchlik, inne terminy
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