
data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

26.02.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
zajęcia przełozone na kolejny zjazd z powodu 
choroby prowadzącej

metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s. 103

17.30
Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s 103 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15

27.02.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15
wyklad - Elementy metodologii badań humanistycznych, prof..A.Fijałkowski, s. 507

Tutoring językowy - kontynuacja, tylko jako blok na online w inne weekendy, D.Krawczyńska

      1         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

12.03.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen , s.213

metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s. 103

17.30
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen, s. 213

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s 103 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15

13.03.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15
wyklad - Elementy metodologii badań humanistycznych, prof..A.Fijałkowski, s. 507

      2         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Tutoring językowy - kontynuacja, tylko jako blok na online w inne weekendy, D.Krawczyńska



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

26.03.2022 08.15
metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  
s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen , s.213

metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s. 103

17.30
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen, s. 213

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s 103 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15
praktyki obserwacyjne - pracownia, mgr 
W.Różańska, sala 215

27.03.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15

     3         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

wyklad - Elementy metodologii badań humanistycznych, prof..A.Fijałkowski, s. 507



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

09.04.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s. 103

17.30
Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s 103 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15
praktyki obserwacyjne - pracownia, mgr 
W.Różańska, sala 130

10.04.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15
wyklad - Elementy metodologii badań humanistycznych, prof..A.Fijałkowski, s. 507

      4         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

23.04.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s. 103

17.30
Zbieranie i analiza danych ilościowych, prof.. 
K.Konarzewski, s 103 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

19.15

24.04.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15

      5         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Tutoring językowy - kontynuacja, tylko jako blok na online w inne weekendy, D.Krawczyńska

seminarium empiryczne dr R.Pląsek, s. 312lub mgr J.Pałczyńska-Janiak, s. 130



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

14.05.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 130

17.30
Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

19.15

15.05.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15

      6         Rozkład zaj ęć dla III roku studia licencjackie, niestacjonarne

Tutoring językowy - kontynuacja, tylko jako blok na online w inne weekendy, D.Krawczyńska

seminarium empiryczne dr R.Pląsek, s. 312lub mgr J.Pałczyńska-Janiak, s. 130



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

28.05.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen , s.213

metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 130

17.30
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen, s. 213

Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 312 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15

29.05.2022 08.15 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s.130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403

11.45
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
ochrona dziecka przed krzywdzeniem,mgr 
M.Kulczykowska, s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312

zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15
seminarium empiryczne dr R.Pląsek, s. 312lub mgr J.Pałczyńska-Janiak, s. 130
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Tutoring językowy - kontynuacja, tylko jako blok na online w inne weekendy, D.Krawczyńska



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

04.06.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
seminarium dyplomowe, dr M.Kuleta-Hulboj, s. 

213
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 

A.Małkowska-Szkutnik, s.213
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen , s.213

metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 130

17.30
Poradnictwo społeczno-wychowawcze, dr Anna 
Steinhagen, s. 213

Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 312 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15
praktyki obserwacyjne - pracownia, mgr 
W.Różańska, sala 215

05.06.2022 08.15
I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403 (jedna 

godzina)
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s. 130

10.00
technologia informacyjna, mgr R.Orziński, s. 

103
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312 I pomoc, dr D.Winiarska, s. 403 (jedna godzina

11.45
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00
Migracje i ich konsekwencje, mgr A.Gulińska, 

s.213 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
Trzeci sektor w pomocy społecznej+ praktyka, 
mgr B.Lipińska-Zańko, s.213

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
Wprowadzenie do gerontologii, dr hab.. R.Kijak, 
s.213

19.15
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seminarium empiryczne dr R.Pląsek, s. 312lub mgr J.Pałczyńska-Janiak, s. 130



data godzina grupa K-1/ PSWDR
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i pedagogika 

11.06.2022 08.15 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 312
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-Wirzbicka,  

s. 130

10.00
Edukacja matematyczna, mgr K.Prus-

Wirzbicka,  s. 312 Edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 130

11.45
Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 215

język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  mgr 
K.Pawlak, s. 130

14.00
język angielski we wczesnym nauczaniu,mgr  
mgr K.Pawlak, s.215

Edukacja przyrodnicza i techniczna, dr 
D.Sobierańska, s. 130

15.45
metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, 
s.312

Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 130

17.30
Wprowadzenie do nauczania języka, dr 
K.Wichrowska, s. 312 metodyka nauczania języka, mgr I.Mączka, s. 130

19.15
praktyki obserwacyjne - pracownia, mgr 
W.Różańska, sala 130

12.06.2022 08.15
trudności w uczeniu się matematyki, mg M.Skura, 
s. 130

10.00
trudności w uczeniu się matematyki, mg 
M.Skura, s. 312

11.45
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 312 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 130

14.00 Ocenianie w szkole, mgr A.Matysiak, s. 312
zbieranie i analiza danych jakościowych, dr 
R.Pląsek, s. 130

15.45
czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
R.Pląsek, s. 312

czytanie i pisanie tekstu naukowego, dr 
J.Pałczyńska-Janiak, s. 130

17.30
19.15

seminarium empiryczne dr R.Pląsek, s. 312lub mgr J.Pałczyńska-Janiak, s. 130
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