Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 26-28 luty 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

I rok studiów licencjat

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Piątek

Zajęcia z wychowania
fizycznego będą odbywały
się w terminach 3III, 14IV,
UWAGA: PRAKTYKA
12V, 9VI,
w ŚRÓDROCZNA W PIĄTKI W
godzinach 15.30 -20.00
GODZINACH 8-13 W
Jedno dodatkowe spotkanie z
USTALONYCH Z
lektoratu języka rosyjskiego
OPIEKUNEM TERMINACH
odbędzie
się 17 marca
w godzinach 15.30 - 20.00

15.00-16.30

Pedagogika specjalna
mgr M. Kwiecińska

-

16.45-18.15

Pedagogika specjalna
mgr M. Kwiecińska

-

18.30-20.00

Pedagogika specjalna
mgr M. Kwiecińska

-

8.00-9.30

Wychowanie fizyczne
mgr A. Radelczuk

-

UWAGA: PRAKTYKA
ŚRÓDROCZNA W
USTALONYCH Z
OPIEKUNEM TERMINACH

II rok studiów magisterskich
I rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczo-wychowawcza
uzupełniających
z profilaktyką społeczną

Seminaria magisterskiej
odbywają się w czwartki w
godzinach 18.30 - 20.00

Seminaria magisterskie
odbywają się w poniedziałki
w godzinach 18.30 - 20.00

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

Seminaria magisterskie
odbywają się w poniedziałki
w godzinach 18.30 - 20.00

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

UWAGA: PRAKTYKA
ŚRÓDROCZNA W PIĄTKI W
GODZINACH 8-13 W
USTALONYCH Z
OPIEKUNEM TERMINACH
Zajęcia: Współczesne trendy
pedagogice przedszkolnej i
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek odbywają się
w czwartki w godzinacg 17.00
- 18.30 Zajęcia: Modele i
strategie edukacji
zintegrowanej - prof. J.
Karbowniczek odbywają się
w czwartki w godzinach 18.45
- 19.30

Seminaria magisterskie
odbywają się w poniedziałki
w godzinach 18.30 - 20.00

Pedagogika opiekuńcza - prof. R Jusiak

Seminarium dyplomowe w każdy
piątek 18.30 - 20.00

II rok Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

od godziny 17.30
Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R Jusiak

Pedagogika zabawy - mgr K. Kosińska

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat umiejętności wychowawczych dr A.Paszkiewicz

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Psychologiczne aspekty podejmowania Współczesne koncepcje w wychowaniu
Dydaktyka ogólna wykład
decyzji w sytuacjach zagrożeń - mgr E przedszkolnym i edukacji
Psychologia rozwojowa - dr A. Szabała
prof. A. Popławska
Sroczyńska - Gleń
wczesnoszkolnej - prof. J. Karbowniczek

Pedagogika zabawy - mgr K. Kosińska

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat umiejętności wychowawczych dr A.Paszkiewicz

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Psychologiczne aspekty podejmowania Współczesne koncepcje w wychowaniu
Dydaktyka ogólna wykład
decyzji w sytuacjach zagrożeń - mgr E przedszkolnym i edukacji
Psychologia rozwojowa - dr A. Szabała
prof. A. Popławska
Sroczyńska - Gleń
wczesnoszkolnej - prof. J. Karbowniczek

-

9.40-11.10

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

11.20-12.50

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Diagnostyka pedagogiczne
prof. M. Babiarz

13.35-15.05

Dydaktyka ogólna - prof. A. Popławska

Praca wychowawcza, korekcyjna i
Wybrane zagadnienia z pracy pedagoga
kompensacyjna w przedszkolu i klasach
szkolnego - mgr E. Zakrzewska
I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Praca metodą projektów w placówkach
wychowania i opieki - dr E. Kuna

15.15-16.45

Dydaktyka ogólna - prof. A. Popławska

Praca wychowawcza, korekcyjna i
Wybrane zagadnienia z pracy pedagoga
kompensacyjna w przedszkolu i klasach
szkolnego - mgr E. Zakrzewska
I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Praca metodą projektów w placówkach
wychowania i opieki - dr E. Kuna

16.55-18.25

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Prakseologia - dr E. Kuna

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Metodyka pracy pedagoga szkolnego dr B. Pietryczuk

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego i
prawa dziecka - dr H. Bejger

Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak

Wprowadzenie do praktyk
dr I. Oleksa

-

Prakseologia - dr E. Kuna

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Metodyka pracy pedagoga szkolnego dr B. Pietryczuk

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego i
prawa dziecka - dr H. Bejger

Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak

Wprowadzenie do praktyk
dr I. Oleksa

-

-

Praca wychowawcza, korekcyjna i
Warsztat umiejętności wychowawczych - Praca metodą projektów w placówkach
kompensacyjna w przedszkolu i klasach
dr A.Paszkiewicz
wychowania i opieki - dr E. Kuna
I - III - mgr K. Kosińska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Współczesne koncepcje w wychowaniu
Dydaktyka ogólna wykład
przedszkolnym i edukacji
Psychologia rozwojowa - dr A. Szabała
prof. A. Popławska
wczesnoszkolnej - prof. J. Karbowniczek

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Innowacje i alternatywne rozwiązania w
Psychologiczne podstawy uczenia się
wychowaniu przedszkolnym i edukacji Pedagogika społeczna - prof. R. Jusiak
dr A. Szabała
wczesnoszkolnej - prof. J. Karbowniczek

-

-

Sobota

12.50-13.35

Innowacje i alternatywne rozwiązania w
Psychologiczne podstawy uczenia się
wychowaniu przedszkolnym i edukacji Pedagogika społeczna - prof. R. Jusiak
dr A. Szabała
wczesnoszkolnej - prof. J. Karbowniczek

-

-

Wolontariat - mgr K. Kosińska
do godz. 19.20

18.35-20.05

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

8.00-9.30

Wybrane systemy pedagogiczne - dr I.
Oleksa

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Wstęp do praktyk - mgr K. Kosińska

9.40-11.10

Wybrane systemy pedagogiczne - dr I.
Oleksa

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

11.55-13.25

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Trening asertywności dla pedagogów
- dr A. Paszkiewicz

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

13.35-15.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Trening asertywności dla pedagogów
- dr A. Paszkiewicz

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

15.15-16.45

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

16.55-18.25

18.35-20.05

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Język niemiecki - letorat, mgr R.
Jóżwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Socjologia - dr A. Drewniak

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Socjologia - dr A. Drewniak

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Retoryka - dr B. Kucharska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Niedziela

11.10-11.55

Socjologia - dr A. Drewniak

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 5-7 marzec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Psychologiczne aspekty
Konstruowanie programów i
podejmowania decyzji w sytuacjach
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna
zagrożeń - mgr E - Sroczyńska - Gleń

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

9.40-11.10

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Psychologiczne aspekty
Warsztat badawczy pedagoga - prof. Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Konstruowanie programów i
podejmowania decyzji w sytuacjach
F.W. Wawro
- dr B. Pietryczuk
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna
zagrożeń - mgr E - Sroczyńska - Gleń

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

11.20-12.50

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat badawczy pedagoga - prof. Metodyka pracy pedagoga szkolnego
F.W. Wawro
- dr B. Pietryczuk

13.35-15.05

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja obywatelska, regionalna i
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński

15.15-16.45

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja obywatelska, regionalna i
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński

16.55-18.25

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Wolontariat - mgr K. Kosińska

18.35-20.05

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Wolontariat - mgr K. Kosińska

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

16.45-18.15

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika społeczna - prof. R.
Jusiak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika społeczna - prof. R.
Jusiak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Socjologia - dr A. Drewniak

Wprowadzenie do praktyk
- dr I. Oleksa

Socjologia - dr A. Drewniak

Wprowadzenie do praktyk
- dr I. Oleksa

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Język angielski – mgr K.Nafalska

Sobota

12.50-13.35

8.00-9.30

9.40-11.10

Wybrane systemy pedagogiczne - dr Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz
I. Oleksa

-

Wybrane systemy pedagogiczne - dr Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz
I. Oleksa

-

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz
do godziny 17.40

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dr E. Kuna

Aktywizujące i twórcze metody pracy

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dr E. Kuna

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Język angielski – mgr K.Nafalska

dorosłymi - dr B. Kucharska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
dorosłymi - dr B. Kucharska

11.10-11.55

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

13.35-15.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak

Język angielski – mgr K.Nafalska

18.35-20.05

Retoryka - dr B. Kucharska

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak

Język angielski – mgr K.Nafalska

Niedziela

11.55-13.25

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 12-14 marzec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021

Piątek

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

15.00-16.30

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Język angielski – mgr K.Nafalska

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

16.45-18.15

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Praca wychowawcza, korekcyjna i
kompensacyjna w przedszkolu i
klasach I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Dydaktyka ogólna wykład
- prof. A. Popławska

9.40-11.10

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Praca wychowawcza, korekcyjna i
kompensacyjna w przedszkolu i
klasach I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Dydaktyka ogólna wykład
- prof. A. Popławska

11.20-12.50

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Praca wychowawcza, korekcyjna i
kompensacyjna w przedszkolu i
klasach I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Dydaktyka ogólna wykład
- prof. A. Popławska

13.35-15.05

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Prakseologia - dr E. Kuna

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

15.15-16.45

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Prakseologia - dr E. Kuna

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

16.55-18.25

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - Metodyka pracy pedagoga szkolnego
dr E. Kuna
- dr B. Pietryczuk

Psychologiczne aspekty
podejmowania decyzji w sytuacjach
zagrożeń - mgr E - Sroczyńska - Gleń

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

18.35-20.05

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - Metodyka pracy pedagoga szkolnego
dr E. Kuna
- dr B. Pietryczuk

Psychologiczne aspekty
podejmowania decyzji w sytuacjach
zagrożeń - mgr E - Sroczyńska - Gleń

Pedagogika społeczna - prof. R.
Jusiak

8.00-9.30

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Język angielski – mgr K.Nafalska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Wstęp do praktyk - mgr K. Kosińska

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

9.40-11.10

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Język angielski – mgr K.Nafalska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Wstęp do praktyk K. Kosińska

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

11.55-13.25

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

13.35-15.05

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wolontariat - mgr K. Kosińska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wolontariat - mgr K. Kosińska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Sobota

12.50-13.35

Niedziela

11.10-11.55

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 19-21 marzec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

od godziny 15.45
Retoryka - dr B. Kucharska
16.45-18.15

18.30-20.00

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

8.00-9.30

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Prakseologia - dr E. Kuna

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska

15.00-16.30

Piątek

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Język angielski – mgr K.Nafalska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur
od godziny 8.45
Psychologiczne aspekty
podejmowania decyzji w sytuacjach
zagrożeń - mgr E - Sroczyńska - Gleń

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała
Od godziny 8.45
Dydaktyka ogólna wykład
- prof. A. Popławska

9.40-11.10

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Prakseologia - dr E. Kuna

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

11.20-12.50

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

13.35-15.05

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

15.15-16.45

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

8.00-9.30

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Aktywizujące i twórcze metody pracy
Projektowanie działań w zarzędzaniu
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
kryzysowym - dr R. Sieczka
dorosłymi - dr B. Kucharska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

9.40-11.10

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Aktywizujące i twórcze metody pracy
Projektowanie działań w zarzędzaniu
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
kryzysowym - dr R. Sieczka
dorosłymi - dr B. Kucharska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Metodyka pracy pedagoga szkolnego Projektowanie działań w zarzędzaniu
- dr B. Pietryczuk
kryzysowym - dr R. Sieczka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Metodyka pracy pedagoga szkolnego
- dr B. Pietryczuk

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Pedagogika społeczna - prof. R.
Jusiak

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Język angielski – mgr K.Nafalska

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Sobota

12.50-13.35

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
dla specjalności Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna - dr A.
Paszkiewicz

Język angielski – mgr K.Nafalska

Język angielski – mgr K.Nafalska

11.10-11.55

Psychologia rozwojowa z elementami Teoria i praktyka zarządzania szkołą
psychologii klinicznej - dr A. Szabała
- dr A. Okoński

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

13.35-15.05

Psychologia rozwojowa z elementami Teoria i praktyka zarządzania szkołą
psychologii klinicznej - dr A. Szabała
- dr A. Okoński

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Wstęp do praktyk K. Kosińska

Niedziela

11.55-13.25

15.15-16.45

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Wstęp do praktyk K. Kosińska

16.55-18.25

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Wstęp do praktyk K. Kosińska

18.35-20.05

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska
Komunikacja społeczna
- dr A. Drewniak
do godziny 19.20

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 26-28 marzec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

9.40-11.10

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz

11.20-12.50

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Praca wychowawcza, korekcyjna i
kompensacyjna w przedszkolu i
klasach I - III - mgr K. Kosińska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Projektowanie działań w zarzędzaniu
Konstruowanie programów i
kryzysowym - dr R. Sieczka
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

13.35-15.05

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Praca wychowawcza, korekcyjna i
kompensacyjna w przedszkolu i
klasach I - III - mgr K. Kosińska
do godziny 14.20

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

15.15-16.45

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Konstruowanie programów i
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

16.55-18.25

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Socjologia - dr A. Drewniak

18.35-20.05

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Socjologia - dr A. Drewniak

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

16.45-18.15

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

od godziny 8.45
Wprowadzenie do praktyk
- dr I. Oleksa

Sobota

12.50-13.35

PRZEDMIOTY
Edukacja obywatelska, regionalna i
SPECJALNOŚCIOWE
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
Edukacja obywatelska, regionalna i dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
dla specjalności Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna - dr A.
Paszkiewicz

8.00-9.30

Wybrane systemy pedagogiczne - dr Metodyka zajęć arteterapeutycznych
I. Oleksa
- dr B. Kucharska

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć.

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Język angielski – mgr K.Nafalska

9.40-11.10

Wybrane systemy pedagogiczne - dr Metodyka zajęć arteterapeutycznych
I. Oleksa
- dr B. Kucharska

Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i
klasach I - III - dr K. Sarad - Deć.

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Język angielski – mgr K.Nafalska

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania

Język angielski – mgr K.Nafalska

11.10-11.55

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Metodyka pracy pedagoga szkolnego
- dr B. Pietryczuk

13.35-15.05

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Metodyka pracy pedagoga szkolnego
- dr B. Pietryczuk

15.15-16.45

Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A. Drewniak

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Niedziela

11.55-13.25

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka
do godziny 19.40

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 9-11 kwiecień 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

15.00-16.30

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Język angielski – mgr K.Nafalska

16.45-18.15

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

18.30-20.00

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

8.00-9.30

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

9.40-11.10

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

11.20-12.50

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Diagnostyka pedagogiczne
- prof. M. Babiarz

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

od godziny 8.45
Pedagogika porównawcza
- prof. R. Jusiak

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Teoria i praktyka zarządzania szkołą Edukacja obywatelska, regionalna i
- dr A. Okoński
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Metodyka pracy pedagoga szkolnego Projektowanie działań w zarzędzaniu
Konstruowanie programów i
- dr B. Pietryczuk
kryzysowym - dr R. Sieczka
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

15.15-16.45

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Teoria i praktyka zarządzania szkołą Edukacja obywatelska, regionalna i
- dr A. Okoński
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Metodyka pracy pedagoga szkolnego Projektowanie działań w zarzędzaniu
Konstruowanie programów i
- dr B. Pietryczuk
kryzysowym - dr R. Sieczka
projektów edukacyjnych - dr E. Kuna

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Socjologia - dr A. Drewniak

Język angielski – mgr K.Nafalska

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Socjologia - dr A. Drewniak

Język angielski – mgr K.Nafalska

16.55-18.25

Psychologia rozwojowa z elementami Teoria i praktyka zarządzania szkołą
psychologii klinicznej - dr A. Szabała
- dr A. Okoński

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka
Wstęp do praktyk K. Kosińska
do godziny 19.40

18.35-20.05

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

8.00-9.30

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

9.40-11.10

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

11.55-13.25

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

13.35-15.05

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

15.15-16.45

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr E. Kuna

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Niedziela

11.10-11.55

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński
do godziny 19.20

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 16-18 kwiecień 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

9.40-11.10

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Psychologia rozwojowa z elementami Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

-

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Projektowanie działań w zarzędzaniu Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
kryzysowym - dr R. Sieczka
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Projektowanie działań w zarzędzaniu Koncepcje partnerstwa edukacyjnego
kryzysowym - dr R. Sieczka
i prawa dziecka - dr H. Bejger

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Socjologia - dr A. Drewniak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Socjologia - dr A. Drewniak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

15.00-16.30

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

16.45-18.15

11.20-12.50

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

Metodyka prowadzenia zajęć
komputerowych w edukacji
wczesnoszkolnej - mgr S. Maciuk

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Warsztat badawczy pedagoga - prof. Metodyka pracy pedagoga szkolnego
F.W. Wawro
- dr B. Pietryczuk

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Psychologia rozwojowa z elementami Teoria i praktyka zarządzania szkołą
psychologii klinicznej - dr A. Szabała
- dr A. Okoński

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro
Edukacja obywatelska, regionalna i
międzykulturowa - mgr Z. Gardziński
do godziny 16.00

15.15-16.45

PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
dla specjalności Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna - dr A.
Paszkiewicz

Psychologia rozwojowa z elementami Teoria i praktyka zarządzania szkołą
psychologii klinicznej - dr A. Szabała
- dr A. Okoński

16.55-18.25

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

18.35-20.05

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

8.00-9.30

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

11.55-13.25

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

13.35-15.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wolontariat - mgr K. Kosińska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wolontariat - mgr K. Kosińska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

9.40-11.10

Projektowanie działań w zarzędzaniu
kryzysowym - dr R. Sieczka

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć
od godziny 8.45
Pedagogika specjalna
- dr A. Paszkiewicz
Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Niedziela

11.10-11.55

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 23-25 kwiecień 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

16.45-18.15

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Trening asertywności dla pedagogów
- dr A. Paszkiewicz

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna
Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

9.40-11.10

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Trening asertywności dla pedagogów
- dr A. Paszkiewicz

11.20-12.50

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Trening asertywności dla pedagogów
- dr A. Paszkiewicz

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - Metodyka pracy pedagoga szkolnego
dr E. Kuna
- dr B. Pietryczuk

13.35-15.05

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - Metodyka pracy pedagoga szkolnego
dr E. Kuna
- dr B. Pietryczuk

15.15-16.45

Psychologia rozwojowa z elementami
psychologii klinicznej - dr A. Szabała

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

8.00-9.30

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

9.40-11.10

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- dr A. Okoński

11.55-13.25

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

13.35-15.05

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

15.15-16.45

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Rozpoznawanie i prognozowanie
zagrożeń. Konflikty społeczne
- dr O. Niewiada

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała
od godziny 8.45
Pedagogika społeczna - prof. R.
Jusiak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Psychologiczme podstawy uczenia
się - dr A. Szabała

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Psychologia rozwojowa dr A. Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Język angielski – mgr K.Nafalska

Socjologia - dr A. Drewniak

Sobota

12.50-13.35

PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
dla specjalności Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna - dr A.
Paszkiewicz

Niedziela

11.10-11.55

16.55-18.25
Podstawy przedsiębiorczości - mgr A.
Zając do godziny 19.20
18.35-20.05

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Socjologia - dr A. Drewniak

Język angielski – mgr K.Nafalska

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 7-9 maj 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Pedagogika opiekuńcza - prof. R
Jusiak

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

9.40-11.10

Dydaktyka ogólna - prof. A.
Popławska

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

11.20-12.50

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

13.35-15.05

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

15.15-16.45

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

16.55-18.25

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

18.35-20.05

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Język angielski – mgr K.Nafalska

Myślenie krytyczne i projektowanie w
teorii i praktyce pedagogicznej
- dr E. Miterka

8.00-9.30

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

11.55-13.25

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

13.35-15.05

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

15.00-16.30

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

16.45-18.15

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Sobota

12.50-13.35

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Psychologia rozwojowa - dr A.
Szabała

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

18.35-20.05

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Język angielski – mgr K.Nafalska

9.40-11.10

od godziny 8.45
Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - dr A.
Okoński

Niedziela

11.10-11.55

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 14-16 maj 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Język angielski – mgr K.Nafalska//
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

16.45-18.15

Język angielski – mgr
K.Nafalska/Język rosyjski lektorat mgr M. Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

18.30-20.00

Język angielski – mgr
K.Nafalska/Język rosyjski lektorat mgr M. Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

8.00-9.30

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

9.40-11.10

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

od godziny 8.45
Pedagogika porównawcza
- prof. R. Jusiak

od godziny 10.45
Warsztat umiejętności mediacyjnych prof. P. Mazur
11.20-12.50

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Konstruowanie programów i projektów
edukacyjnych - dr E. Kuna

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Konstruowanie programów i projektów
edukacyjnych - dr E. Kuna

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek
Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Praca metodą projektów w
placówkach wychowania i opieki - dr
E. Kuna

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

15.15-16.45

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof.F.W. Wawro

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

16.55-18.25

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

Metodyka zajęć arteterapeutycznych
- dr B. Kucharska

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
dla specjalności Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna - dr A.
Paszkiewicz

18.35-20.05

Socjologia wychowania - dr A.
Drewniak

8.00-9.30

Wybrane systemy pedagogiczne
- dr I. Oleksa

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

9.40-11.10

Wybrane systemy pedagogiczne
- dr I. Oleksa

Trening asertywności dla pedagogów
dr A. Paszkiewicz

-

od godzny 8.45
Współpraca z rodzicami i
środowiskiem w przedszkolu i klasach
I - III - dr K. Sarad - Deć.

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska
Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Psychologia rozwojowa
- dr A. Szabała
do godziny 19.40

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Wprowadzenie do praktyk
- dr I. Oleksa

11.10-11.55

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak/Język angielski – mgr
K.Nafalska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

13.35-15.05

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Konstruowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych
- mgr K. Kosińska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Retoryka - dr B. Kucharska

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Socjologia - dr A. Drewniak

18.35-20.05

Retoryka - dr B. Kucharska

Niedziela

11.55-13.25

Socjologia - dr A. Drewniak

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 28-30 maj 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

Język angielski – mgr K.Nafalska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

9.40-11.10

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

11.20-12.50

Wprowadzenie do metodologii badań
pedagogicznych - prof. F.W. Wawro

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

13.35-15.05

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

15.15-16.45

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

16.55-18.25

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

18.35-20.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

8.00-9.30

Język angielski – mgr K.Nafalska

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

9.40-11.10

Język angielski – mgr K.Nafalska

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr B. Kucharska

Język niemiecki - letorat, mgr
R.Jóźwiak

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

11.55-13.25

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Profilaktyka, diagnoza i terapia
trudności szkolnych - mgr K.
Kosińska

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Język angielski – mgr K.Nafalska

13.35-15.05

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

Edukacja teatralna i teatriterapia w
przedszkolu i klasach I - III - dr B.
Kucharska

Język angielski – mgr K.Nafalska

15.15-16.45

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Teoria i praktyka zarządzania szkołą
- dr A. Okoński

16.55-18.25

Retoryka - dr B. Kucharska

18.35-20.05

Retoryka - dr B. Kucharska

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Pedagogika szkolna - dr A. Okoński

16.45-18.15

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

od godziny 8.45
Pedagogika porównawcza
- prof. R. Jusiak

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Opieka nad dzieckiem i rodziną z
metodyką - dr H. Bejger

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela - prof. J. Andrzejewska

Sobota

12.50-13.35

Warsztat badawczy pedagoga - prof.
F.W. Wawro

PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

Dydaktyka ogólna - ćwiczenia
- dr B. Komorowska

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

Niedziela

11.10-11.55

Język angielski – mgr K.Nafalska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Pierwsza pomoc przedmedyczna
- mgr D. Kania
do godziny 16.00

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 11-13 czerwiec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

9.40-11.10

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

11.20-12.50

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

Współczesne koncepcje w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Aktywizujące i twórcze metody pracy
Warsztat badawczy pedagoga - prof.
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
F.W. Wawro
dorosłymi - dr B. Kucharska

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

15.15-16.45

Etyka - prof. P. Skrzydlewski

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Rozwijanie dziecięcej
przedsiębiorczości
- prof. J .Andrzejewska

Podstawy edukacji zdrowotnej
- mgr D. Kania

16.55-18.25

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

Aktywizujące i twórcze metody pracy
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
PRZEDMIOTY
dorosłymi - dr B. Kucharska
SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar

18.35-20.05

Wstęp do praktyk - dr I. Oleksa

8.00-9.30

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Strategie wspierania rozwoju dziecka
- prof. J. Andrzejewska

9.40-11.10

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Pedeutologia - dr K. Sarad - Deć

11.55-13.25

Tutoring, mentoring i coaching
- prof. P. Mazur

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Filozoficzne podstawy edukacji
- dr E. Smołka

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

13.35-15.05

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

15.15-16.45

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

16.55-18.25

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Warsztat z mediacji - prof. P. Mazur

18.35-20.05

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

16.45-18.15

Język angielski – mgr K.Nafalska/
Język rosyjski lektorat - mgr M.
Adamiec

18.30-20.00

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Prakseologia - dr E. Kina
do godziny 14.20

Konstruowanie programów i projektów
edukacyjnych - dr E. Kuna

Konstruowanie programów i projektów
edukacyjnych - dr E. Kuna

Niedziela

11.10-11.55

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 18-20 czerwiec 2021 grupa weekendowa
rok akademicki 2020/2021
II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

16.45-18.15

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

18.30-20.00

Pedagogika specjalna
- mgr M. Kwiecińska

Wychowanie fizyczne
- mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji matematycznej
- mgr M. Skrzydłowska

8.00-9.30

Wybrane systemy pedagogiczne - dr
I. Oleksa

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

9.40-11.10

Wstęp do praktyk- dr I. Oleksa

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

11.20-12.50

Wstęp do praktyk - I. Oleksa

Pedagogika pracy - mgr J. Lewicki

Teoria i praktyka wychowania
- dr E. Smołka

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe

II rok studiów magisterskich
uzupełniających Pedagogika
spec. edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Wstęp do praktyk - I. Oleksa

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

15.15-16.45

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Wybrane zagadnienia z pracy
pedagoga szkolnego - mgr E.
Zakrzewska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

Warsztat umiejętności
wychowawczych - dr A.Paszkiewicz

16.55-18.25

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

Profilaktyka logopedyczna
- dr L. Sikorska

18.35-20.05

Aksjologiczne podstawy edukacji
- dr B. Komorowska

Pedagogika zabawy - mgr K.
Kosińska

8.00-9.30

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

9.40-11.10

Implikacje filozoficzne w wychowaniu
- dr E. Smołka

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

11.55-13.25

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

Innowacje i alternatywne rozwiązania
w wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - prof. J.
Karbowniczek

13.35-15.05

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

15.15-16.45

Teoria wychowania - dr E. Smołka

Elementy tutoringu - dr E. Miterka

SPECJALNOŚCIOWE
dla specjalności pedadodia op - wych
z profilaktyką społ. : Pedagogika
opiekuńcza teoretycznie i praktycznie
zorientowana - prof. R. Jusiak
dla specjalności edukacja przedszk i
wczesn. Psychopedagogiczne
podstawy nauczania dzieci języka
obcego - mgr M. Bojar
do godziny 19.20

Niedziela

11.10-11.55

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska

Podstawy edukacji polonistycznej
- dr L. Sikorska
do godziny 17.40
16.55-18.25
Etyka - prof. P. Skrzydlewski
do godziny 19.20
18.35-20.05

