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

26.02.2022 08.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka, s. 215

warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
A.Dąbrowska, s. 412

10.00
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka, s. 501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.215

warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
A.Dąbrowska, s. 412

11.45

14.00
Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz, 8h, 
s. 412

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska, s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15

27.02.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00  s. 501Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507

11.45

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

uwaga: PEN - zajęcia z Metodyki nauczania języka angielskiego będą odbywac się online w innych terminach gdyż zajecia nie mieszczą się w 
rozkładzie; szczegóły na wykładzie dr K.Brzosk-Barratt

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

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt, 
s.413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413



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

12.03.2022 08.15

10.00

11.45

14.00
Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz, 8h, 
s. 412

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

13.03.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

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

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Seminaria magisterskie: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,,  dr hab. M. Kolankiewicz. 324 dr hab. Anna Kowalewska,s. 213,  dr hab..M.Pęczak, s.320, dr 
hab., prof..G.Szumski, s. 203,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.303, dr hab.M. Żytko,s.124, dr hab.A.Zielińska,s. 214,

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt, 
s.413

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413



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

26.03.2022 08.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka s.215

warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
A.Dąbrowska, s. 412

10.00
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka s. 501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.215

warsztat kompetencji interpersonalnych, dr 
A.Dąbrowska, s. 412

11.45

14.00
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s.215

Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz, 8h, 
s. 412

15.45 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15

27.03.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501  Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s 507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507

11.45

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

uwaga: PEN - zajęcia z Metodyki nauczania języka angielskiego będą odbywac się online w innych terminach gdyż zajecia nie mieszczą się

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

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt, 
s.413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR
09.04.2022 08.15

10.00

11.45

14.00
Plan pracy z dzieckiem, dr hab.. M.Kolankiewicz, 8h, 
s. 412

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska  s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska  s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

10.04.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

                                          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..M.Pęczak, s.320, dr 
hab., prof..G.Szumski, s. 203,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.303, dr hab.M. Żytko,s.124, dr hab.A.Zielińska,s. 214,

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, dr K.Brzosko-Barratt, 
s.413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413



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

23.04.2022 08.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka  s.215

10.00
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka s. 501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół,  s.215

10.00

11.45

14.00

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska  s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska  s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15

24.04.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

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

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Metodyka nauczania języka angielskiego, dr K.Wichrowska, s. 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR
14.05.2022 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska  s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska  s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

15.05.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

                                           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..M.Pęczak, s.320, dr 
hab., prof..G.Szumski, s. 203,  prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.303, dr hab.M. Żytko,s.124, dr hab.A.Zielińska,s. 214,

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Metodyka nauczania języka angielskiego, dr K.Wichrowska, s. 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413



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

28.05.2022 08.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka  s.215

10.00
środowisko lokalne i rodzice w syt.trud.,mgr 
A.Rokicka s. 501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół,  s.215

11.45

14.00

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska  s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska  s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15

29.05.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413

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

Antropologia kulturowa, dr hab.. M.Pęczak  (MBS), s. 413 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej, wyk. Prof.. M. Żytko, s.413

Metodyka nauczania języka angielskiego, dr K.Wichrowska, s. 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

OGUN - Każdemu wolno kochać – historia melodramatu filmowego (online, 2 spotkania w Sali)

Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413



data godz. grupa 1/Wcz z Terapi ą-1 grupa 2/Wcz z Terapi ą-2 grupa 3/SDR
04.06.2022 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45
profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska s. 
501 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska  s.215

Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

17.30 trening umiej.wych., dr M.Sieńczewska s. 501 profilaktyka pedagogiczna, mgr K.Kamińska  s.215
Praca grupowa z dziećmi i młodzieżą, dr 
H.Tomaszewska, s.412

19.15
Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

Proces komunikacji w przedszkolu i szkole- 
E.Tyralik i zespół, s.501

05.06.2022 08.15 STEEM, dr hab. M.Plebańska s. 501 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s.507

10.00 Wyb. zag. w terapii ped.dr L.Nowakowska s. 501 STEEM, dr hab. M.Plebańska s.507
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

11.45
Rodzina w potrzebie-metody pomocy i wsparcia dr 
B.Baron, 24 h, s.412

14.00

konwersatorium z MBS- do 
wyboru:Antropologia, dr M.Rauszer, s.218 
metodologia jakościowa, dr hab..P.Zańko, s.312 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, 
dr M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

konwersatorium z MBS- do wyboru:Antropologia, dr 
M.Rauszer, s.218 metodologia jakościowa, dr 
hab..P.Zańko, s.312 Ewaluacja, dr M.Smulczyk, 

15.45

17.30

19.15 Edukacja społeczna, dr Iga Kazimierczyk, s. 413

Wykład ogólnouniwersytecki EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA, mgr K.Domagalska, s.413

Metodyka nauczania języka angielskiego, dr K.Wichrowska, s. 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk, s.413

                                           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..M.Pęczak, s.320, dr 
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