Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 08-10.10.2021
rok akademicki 2021/2021

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

UWAGA: PRAKTYKA
Zajęcia z wychowania
ŚRÓDROCZNA
fizycznego będą odbywały się USTALONYCH Z OPIEKUNEM
TERMINACH

UWAGA: PRAKTYKA
ŚRÓDROCZNA W
USTALONYCH Z
OPIEKUNEM TERMINACH

I rok studiów licencjat

I rok studiów magisterskich

Seminaria magisterskiej
odbywają się w

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

Seminaria magisterskie
odbywają się w

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

Seminaria magisterskie
odbywają się

UWAGA: PRAKTYKA
ŚRÓDROCZNA

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA
METODYCZNA W PIĄTKI g. 813 / W USTALONYCH
TERMINACH/

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

15.00-16.30

Piątek

II rok Pedagogika przedszkolna i III rok Pedagogika przedszkolna
wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

16.45-18.15

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

18.30-20.00

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R.
Kornas

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

8.00-9.30

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej i
klasie szkolnej - dr I. Oleksa

Pedagogika ogólna - prof. J.
Andrzejewska

Paradygmaty współczesnej dyd. - dr B.
Komorowska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

9.40-11.10

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej i
klasie szkolnej - dr I. Oleksa

Pedagogika ogólna - prof. J.
Andrzejewska

Paradygmaty współczesnej dyd. - dr B.
Komorowska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Kucharska

Strategie wspierania rozwoju dziecka w
wieku przedszkolnym i
Aksjologiczne podstawy edukacji - dr B.
wczesnoszkolnym W - prof. J.
Komorowska
Andrzejewska

Pedagogika wczesnoszkolna - dr B.
Pietryczuk

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Kucharska

Strategie wspierania rozwoju dziecka w
wieku przedszkolnym i
Aksjologiczne podstawy edukacji - dr B.
wczesnoszkolnym ćw - prof. J.
Komorowska
Andrzejewska

Pedagogika wczesnoszkolna - dr B.
Pietryczuk

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

11.20-12.50

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. W. Wawro

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Współczesne koncepcje socjologiczne dr A. Drewniak

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej - dr S. Białek

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

15.15-16.45

16.55-18.25

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. W. Wawro

Pedagogika społeczna - prof. F. Wawro

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Pedagogika społeczna - prof. F.
Wawro

Andragogika - dr. H. Bejger

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Metodyka pracy świetlicy szkolnej - mgr
E. Zakrzewska

Metodyka pracy świetlicy szkolnej - mgr
E. Zakrzewska

Andragogika - dr. H. Bejger

18.35-20.05

Współczesne koncepcje socjologiczne dr A. Drewniak

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej - dr S. Białek

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Pedagogika przedszkolna W - prof.. J. Metodyka edukacji polonistycznej W - dr
Andrzejewska
B. Kucharska

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Pedagogika przedszkolna Ćw prof.. J. Metodyka edukacji polonistycznej ćw - dr
Andrzejewska
B. Kucharska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

Przedsiębiorczośc i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczośc i rynek pracy - dr R.
Kornas

Przedsiębiorczośc i rynek pracy - dr R.
Kornas

Pedagogika przedszkolna Ćw - prof.. J. Metodyka edukacji polonistycznej ćw - dr
Andrzejewska
B. Kucharska

8.00-9.30

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii
W - prof. M. Babiarz

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

9.40-11.10

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Diagnoza w resocjalizacji i socjjoterapii
ćw - prof. M. Babiarz

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

11.55-13.25

Andragogika - dr H. Bejger

Patologie społeczne z profilaktyką - dr A.
Drewniak

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W. - prof. M. Babiarz

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr D.
Kania -

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej W - dr
B. Kucharska

13.35-15.05

Andragogika - dr H. Bejger

Patologie społeczne z profilaktyką - dr A.
Drewniak

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr D.
Kania -

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna - mgr E. Metodyka edukacji polonistycznej ćw - dr
Zakrzewska
B. Kucharska

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Niedziela

11.10-11.55

15.15-16.45

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

16.55-18.25

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

18.35-20.05

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi W - prof. M. Babiarz
Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym W - prof. M. Babiarz

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw - dr
B. Kucharska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji matematycznej ćwdr E. Miterka

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćwdr E. Miterka

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 15-17.10.2021
rok akademicki 2021/2022

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw.- mgr
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska - Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska - Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

18.30-20.00

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego W - dr A.
Okoński

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Wprowadzenie do pracy badawczej. prof. F. Wawro

8.00-9.30

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof..K. Gryżenia

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

9.40-11.10

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof..K. Gryżenia

Podsttawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

11.20-12.50

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Psychologia oglna.ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Diagnoza rozwoju dziecka i
Współczesne koncepcje socjologiczne
elementami plastykoterapii i
środowiska wychowawczego ćw - dr
- dr A. Drewniak
muzykoterapii - mgr A. Grabowska
A. Okoński

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Współczesne koncepcje socjologiczne
elementami plastykoterapii i
- dr A. Drewniak
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Organizacja i dokumentacja pracy w
Metodyka edukacji polonistycznej ćw przedszkolu i szkole - mgr E.
dr B. Kucharska
Zakrzewska

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Organizacja i dokumentacja pracy w
Metodyka edukacji polonistycznej ćw przedszkolu i szkole - mgr E.
dr B. Kucharska
Zakrzewska

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

15.15-16.45

Pedagogika społeczna - prof. F. Wawro

16.55-18.25

Pedagogika społeczna - prof. F..
Wawro

Andragogika - dr H. Bejger

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Retoryka - dr B. Kucharska

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B.
Pietryczuk

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Andragogika - dr H. Bejger

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Retoryka - dr B. Kucharska

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B.
Pietryczuk

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Praca z uczniem o specjalnych
Metodyka pracy opiekuńczoJ. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Paszkiewicz
dorosłymi - dr S. Białek

Pedagogika medialna - dr E. Miterka

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Praca z uczniem o specjalnych
Metodyka pracy opiekuńczoJ. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Paszkiewicz
dorosłymi - dr S. Białek

11.55-13.25

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Seminarium - dr A. Okoński

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Opieka nad osobami starszymi - dr S. Warsztat pracy wychowawcy placówki
Białek
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Edukacja włączajaca w polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

13.35-15.05

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Seminarium - dr A. Okoński

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Opieka nad osobami starszymi - dr S. Warsztat pracy wychowawcy placówki
Białek
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

15.15-16.45

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

16.55-18.25

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

18.35-20.05

8.00-9.30

9.40-11.10

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu przedszkolnym Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
i edukacji wczesnoszkolnej - mgr A.
Mazur
Grabowska

Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Teorie nauczania i uczenia się dzieci Andrzejewska
dr B.Komorowska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu przedszkolnym Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
i edukacji wczesnoszkolnej - mgr A.
Mazur
Grabowska

Pedagogika przedszkolna ćw. - prof.
J. Andrzejewska

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogika przedszkolna ćw. - prof. J.
Andrzejewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Edukacja włączajaca w polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Psychologia ogólna W - dr A. Szabała

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Psychologia ogólna W - dr A. Szabała

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Niedziela

11.10-11.55

18.35-20.05

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 22-24.10.2021
rok akademicki 2021/2022

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

15.00-16.30

Piątek

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

18.30-20.00

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

8.00-9.30

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof.K. Gryżenia

Diagnoza w resecjalizacji i socjoterapii Warsztaty z dramy i teatroterapii- dr B.
W - prof. M. Babiarz
Kucharska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A.Szabała

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

9.40-11.10

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof.K. Gryżenia

Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii Warsztaty z dramy i teatroterapii- dr B.
ćw. - prof. M. Babiarz
Kucharska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A.Szabała

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Filozofia - prof..K. Gryżenia

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. W. Wawro

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Diagnoza rozwoju dziecka i
Współczesne koncepcje socjologiczne
elementami plastykoterapii i
środowiska wychowawczego W - dr A.
- dr A. Drewniak
muzykoterapii - mgr A. Grabowska
Okoński

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała

Modele pracy z wybranymi
kategoriami uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnym W - prof. M.
Babiarz

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. W. Wawro

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Diagnoza rozwoju dziecka i
Współczesne koncepcje socjologiczne
elementami plastykoterapii i
środowiska wychowawczego W - dr A.
- dr A. Drewniak
muzykoterapii - mgr A. Grabowska
Okoński

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Filozofia - prof..K. Gryżenia

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

15.15-16.45

Pedagogika społeczna - prof.. F.
Wawro

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Diagnozowanie nieprzstosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

16.55-18.25

Pedagogika społeczna - prof. F.
Wawro

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Seminarium - dr A. Okoński

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społeczne W - prof. M. Babiarz

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej - mgr A.
Grabowska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Seminarium - dr A. Okoński

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społeczne ćw - prof. M. Babiarz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi ćw - prof. M. Babiarz

Ratoryka - dr B. Kucharska

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Pedagogika medialna - dr. E. Miterka

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej ćw - dr H. Bejger

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W.- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

13.35-15.05

Pedagogika medialna - dr. E. Miterka

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnychW.- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

15.15-16.45

Socjologia K - dr A. Drewniak

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społeczne ćw - prof. M. Babiarz

16.55-18.25

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społeczne ćw - prof. M. Babiarz

18.35-20.05

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

11.20-12.50

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

18.35-20.05

8.00-9.30

9.40-11.10

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Psychologia wychowawcza ćw. - mgr Teorie nauczania i uczenia się dzieci E. Sroczyńska-Gleń
dr B.Komorowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Niedziela

11.10-11.55

11.55-13.25

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Organizacja i dokumentacja pracy w
Metodyka edukacji polonistycznej ćw przedszkolu i szkole - mgr E.
dr B. Kucharska
Zakrzewska

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćw - dr
E. Miterka

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji matematycznej ćw - dr
E. Miterka

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 05-07.11 2021
rok akademicki 2021/2022

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

Piątek

15.00-16.30

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

16.45-18.15

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Psychologia wychowawcza ćw.- mgr
E. Sroczyńska - Gleń

Metodyka edukacji informatycznej mgr S. Maciuk

18.30-20.00

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Psychologia wychowawcza ćw.- mgr
E. Sroczyńska - Gleń

Metodyka edukacji informatycznej mgr S. Maciuk

8.00-9.30
Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń /od 8.45/

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiweicz

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar

Filozofia - prof..K. Gryżenia

Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Metodyka edukacji polonistycznej W Andrzejewska
dr B. Kucharska

9.40-11.10

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiweicz

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Filozofia - prof..K. Gryżenia

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Metodyka edukacji polonistycznej W Andrzejewska
dr B. Kucharska

11.20-12.50

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof. K. Gryżenia

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Metodyka edukacji polonistycznej ćw Andrzejewska
dr B. Kucharska

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof.K. Gryżenia

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W.- dr A.
Paszkiewicz

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
Andrzejewska

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana ćw - mgr E. Kotowska

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.ćw - prof. J.
Andrzejewska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Andragogika - dr. H. Bejger

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana ćw - mgr E. Kotowska

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym ćw - prof. J.
Andrzejewska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Pedagogika ogólna - prof. J.
Andrzejewska

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

15.15-16.45

16.55-18.25

Pedagogika społeczna - prof. F..
Wawro

Pedagogika społeczna - prof. F.
Wawro /do 17.40/

Andragogika - dr. H. Bejger

18.35-20.05

8.00-9.30

9.40-11.10

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Projektowanie programów
Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii
wychowawczo - profilaktycznych - dr
W - prof. M. Babiarz
B. Komorowska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Projektowanie programów
Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii
wychowawczo - profilaktycznych - dr
ćw - prof. M. Babiarz
B. Komorowska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Współczesne koncepcje socjologiczne
- dr A. Drewniak

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Retoryka - dr B. Kucharska

Pedagogika przedszkolna W- prof. J.
Andrzejewska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Retoryka - dr B. Kucharska

Pedagogika przedszkolna W- prof. J.
Andrzejewska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W - prof. M. Babiarz

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J.
Andrzejewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw- prof. M. Babiarz

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B..Komorowska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J.
Andrzejewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

/od 8.45/ Patologie społeczne - dr A.
Drewniak

11.10-11.55

Niedziela

11.55-13.25

13.35-15.05

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Współczesne koncepcje socjologiczne
- dr A. Drewniak /do 14.20/

15.15-16.45

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej mgr A. Grabowska

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ćw - dr H. Bejger

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Strategie wspierania rozwoju dziecka
Ocenienie i ewaluacja procesu
w wieku przedszkolnym i
Paradygmaty współczesnej dydaktyki edukacyjnego w wychowaniu
Psychologia ogólna W - dr A. Szabała
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
dr B. Komorowska
wczesnoszkolnej
- mgr E. Zakrzewska
Andrzejewska

16.55-18.25

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej mgr A. Grabowska

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ćw - dr H. Bejger

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Strategie wspierania rozwoju dziecka
Ocenienie i ewaluacja procesu
w wieku przedszkolnym i
Paradygmaty współczesnej dydaktyki edukacyjnego w wychowaniu
Psychologia ogólna W - dr A. Szabała
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnym ćw. - prof. J.
dr B. Komorowska
wczesnoszkolnej
- mgr E. Zakrzewska
Andrzejewska

18.35-20.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej mgr A. Grabowska

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Seminarium - dr A. Okoński

Seminarium - dr A. Okoński

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi ćw - prof. M. Babiarz

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 19-21.11 2021
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

15.00-16.30

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczoI rok studiów magisterskich
wychowawcza z profilaktyką
społeczną

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

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

II rok Pedagogika przedszkolna
III rok Pedagogika
i wczesnoszkolna jednolite
przedszkolna i wczesnoszkolna
magisterskie
jednolite magisterskie

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Organizacja i zasady działania
kurateli - dr A. Paszkiewicz

Kulturowe konteksty edukacji - dr E. Psychologia wychowawcza ćw. - mgr Komputerowe programy edukacyjne Smołka
E. Sroczyńska-Gleń
mgr M. Maciuk

Organizacja i zasady działania
kurateli - dr A. Paszkiewicz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw. - prof. M. Babiarz

8.00-9.30

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Paradygmaty współczesnej dydaktyki - dr
elementami plastykoterapii i
B. Komorowska
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym.W - prof. M. Babiarz

9.40-11.10

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof. K. Gryżenia

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Paradygmaty współczesnej dydaktyki - dr
elementami plastykoterapii i
B. Komorowska
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Projektowanie programów
Wprowadzenie do pracy badawczej wychowawczo-profilaktycznych - dr
prof. F. Wawro
B. Komorowska

Pedeutologia - dr I. Oleksa

13.35-15.05

Pedagogika kultury - dr E. Smołka

Projektowanie programów
Wprowadzenie do pracy badawczej wychowawczo-profilaktycznych - dr
prof. F. Wawro
B. Komorowska

Pedeutologia - dr I. Oleksa

15.15-16.45

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Współczesne systemy filozoficzne z
Metodyka pracy opiekuńczoelementami etyki zawodowej - prof. wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
K. Gryżenia
dorosłymi - dr S. Białek

16.55-18.25

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnoza w resocjalizacji i
socjoterapii W - prof. M. Babiarz

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Współczesne systemy filozoficzne z
Metodyka pracy opiekuńczoelementami etyki zawodowej - prof. wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
K. Gryżenia
dorosłymi - dr S. Białek

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof. K. Gryżenia

11.20-12.50

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

18.30-20.00

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

Psychologia wychowawcza ćw. - mgr Komputerowe programy edukacyjne E. Sroczyńska-Gleń
mgr M. Maciuk

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej
ćw - dr E. Miterka

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej
ćw - dr E. Miterka

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Psychologia ogólna W - dr A.
Szabała

Paradygmaty współczesnej
dydaktyki - dr B. Komorowska

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Psychologia ogólna W - dr A.
Szabała

Paradygmaty współczesnej
dydaktyki - dr B. Komorowska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw
- dr B. Kucharska

Paradygmaty współczesnej
dydaktyki - dr B. Komorowska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw
- dr B. Kucharska

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka /od 8.45/

Sobota

12.50-13.35

18.35-20.05

Diagnoza w resocjalizacji i
socjoterapii ćw - prof. M. Babiarz

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

8.00-9.30

Logika - mgr A. Skrzydłowska

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W - prof. M. Babiarz

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

9.40-11.10

Logika - mgr A. Skrzydłowska

Kulttura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

11.55-13.25

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

Warsztaty z dramy i teatroterapii- dr
B. Kucharska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

13.35-15.05

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

Warsztaty z dramy i teatroterapii- dr
B. Kucharska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

15.15-16.45

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Diagnoza w resocjalizacji i
socjoterapii W - prof. M. Babiarz

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

16.55-18.25

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Diagnoza w resocjalizacji i
socjoterapii ćw. - prof. M. Babiarz

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr. S. Sotel

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

18.35-20.05

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Niedziela

11.10-11.55

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym W - prof. M. Babiarz

Psychopedagogiczne podstawy
Socjologia edukacji - dr A. Drewniak nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 26-28.11. 2021
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

16.45-18.15

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska s.211

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz s.312

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka s.205

18.30-20.00

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska s.211

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz s.312

Kulturowe konteksty edukacji - dr E.
Smołka s.205

8.00-9.30

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz s.204

Planowanie i prowadzenie działań
Projektowanie programów
opiekuńczo – wychowawczych - dr S. wychowawczo - profilaktycznych - dr
Białek s.202
B. Komorowska s.116

9.40-11.10

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz s.204

Planowanie i prowadzenie działań
Projektowanie programów
opiekuńczo – wychowawczych - dr S. wychowawczo - profilaktycznych - dr
Białek s.202
B. Komorowska s.116

11.20-12.50

Podstawowe zagadnienia z filozofii - prof. Wprowadzenie do pracy badawczej K. Gryżenia s.204
prof.. W. Wawro s.202

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W.- dr A.
Paszkiewicz s.116

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń s.102

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń s.102

Język rosyjski - lektorat - mgr
M.Adamiec s.312

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego W - dr A.
Okoński s.108

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza W - dr A.
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak s.102
Szabała s.108

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz s.312

15.00-16.30

Piątek

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała s.108

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk s.311
Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.311
Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.311

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
Andrzejewska s.212

Filozofia - prof. K. Gryżenia s.205

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.305

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska s.313

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
Andrzejewska s.212

Filozofia - prof. K. Gryżenia s.205

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.305

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska s.313

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.305

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska s.313

Diagnoza rozwoju dziecka i
Paradygmaty współczesnej dydaktyki środowiska wychowawczego ćw - dr
dr B. Komorowska s.102
A. Okoński s.108

Strategie wspierania rozwoju dziecka
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
w wieku przedszkolnym i
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
wczesnoszkolnym ćw. - prof. J.
s.203/205
Andrzejewska s.212

Diagnoza rozwoju dziecka i
Paradygmaty współczesnej dydaktyki środowiska wychowawczego ćw - dr
dr B. Komorowskas.102
A. Okoński s.108

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska
s.212

Pedagogika ogólna W - prof.. J.
Andrzejewska s.205

Psychologia wychowawcza ćw. - mgr Metodyka edukacji polonistycznej ćw E. Sroczyńska-Gleń s.203
dr B. Kucharska s.313

Sobota

12.50-13.35

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych W.- dr A.
Paszkiewicz s.116

13.35-15.05

Podstawowe zagadnienia z filozofii - prof. Wprowadzenie do pracy badawczej K. Gryżenia s.204
prof.. W. Wawro s.202

15.15-16.45

Współczesne systemy filozoficzne z
Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Pedagogika medialna i tworzenie e-treści - Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Warsztaty z dramy i teatroterapiix- dr
elementami etyki zawodowej - prof. K.
dr. E. Miterka s.305
ćw - dr A. Paszkiewicz s.202
B. Kucharska s.116
Białek s.108
Gryżenia s.102

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska
s.312

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska
s.212

Pedagogika ogólna W - prof.. J.
Andrzejewska s.205

Psychologia wychowawcza ćw. - mgr Teorie nauczania i uczenia się dzieci E. Sroczyńska-Gleń s.203
dr B.Komorowska s.313

Współczesne systemy filozoficzne z
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Warsztaty z dramy i teatroterapiix- dr
Opieka nad osobami starszymi - dr S.
elementami etyki zawodowej - prof. K.
ćw - dr A. Paszkiewicz s.202
B. Kucharska s.116
Białek s.108
Gryżenia s.102

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska
s.312

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr
D. Kania s.212

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska s.205

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Teorie nauczania i uczenia się dzieci Andrzejewska s.203
dr B.Komorowska s.313

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska
s.116

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr
D. Kania s.212

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska s.205

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Metodyka edukacji matematycznej W Andrzejewska s.203
dr E. Miterka s.305

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B. Metodyka edukacji matematycznej ćw B..Komorowska s.213
Pietryczuk s.313
dr E. Miterka s.305

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B. Metodyka edukacji matematycznej ćw B..Komorowska s.213
Pietryczuk s.313
dr E. Miterka s.305

16.55-18.25

18.35-20.05

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka s.305

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska s.305

8.00-9.30

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania s.305

Podstawy pracy socjoterapeutycznej W dr A. Paszkiewicz s.211

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska s.116

9.40-11.10

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania s.305

Podstawy pracy socjoterapeutycznej ćw dr A. Paszkiewicz s.211

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska s.116

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska s.102

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska s.108

Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
Szabała s.312

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
Andrzejewska s.212

Pedeutologia - dr I. Oleksa s.102

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska s.108

Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
Szabała s.312

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym W. - prof. J.
Andrzejewska s.212

Diagnoza rozwoju dziecka i
Psychologia niedostosowowania
środowiska wychowawczego W - dr A.
społecznego W - dr A. Szabała s.312
Okoński s.108

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar s.212

Pedagogika ogólna W - prof.. J.
Andrzejewska s.213

Etyka słowa - dr B. Kucharska s.313

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska
s.003

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar s.212

Retoryka - dr B. Kucharska s.213

Pedagogika przedszkolna W- prof. J.
Andrzejewska s.313

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska
s.003

Pedagogika przedszkolna W- prof. J.
Andrzejewska s.313

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska
s.003

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska s.213

Pedagogika przedszkolna ćw - prof. J.
Andrzejewska s.313

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska
s.003

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska s.213

Pedagogika przedszkolna ćw - prof. J.
Andrzejewska s.313

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk s.311

11.10-11.55

Niedziela

11.55-13.25

Pedagogika kultury - dr E. Smołka
s.305
Pedagogika kultury - dr E. Smołka /do
14.20/ s.305

13.35-15.05

15.15-16.45

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
s.202/204

16.55-18.25

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
s.202/204

18.35-20.05

Projektowanie programów

Podstawy pracy socjoterapeutycznej ćw wychowawczo - profilaktycznych - dr
dr A. Paszkiewicz s.211

Pedeutologia - dr I. Oleksa s.102

B. Komorowska s.116

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz s.211

Projektowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych - dr
B. Komorowska s.116

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała s.211

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz s.116

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała s.211

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz s.116

Pedeutologia - dr I. Oleksa s.102

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński s.108

Diagnoza rozwoju dziecka i
Paradygmaty współczesnej dydaktyki środowiska wychowawczego ćw - dr
dr B. Komorowska s.102
A. Okoński s.108

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska s.102

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała s.312

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Metodyka nauczania dzieci języka
Kucharska s.312
angielskiego ćw - mgr M. Bojar s.212

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Kucharska s.312

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiegoćw - mgr M. Bojar s.212

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska s.213

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 03-05.12. 2021
rok akademicki 2021/2022

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczoI rok studiów magisterskich
wychowawcza z profilaktyką
społeczną

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

15.00-16.30

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Organizacja i zasady działania
kurateli - dr A. Paszkiewicz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Organizacja i zasady działania
kurateli - dr A. Paszkiewicz

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

18.30-20.00

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

8.00-9.30

Podstawowe zag.z filozofii - prof..K.
Gryżenia

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym W - prof. M. Babiarz

9.40-11.10

Podstawowe zag.z filozofii - prof..K.
Gryżenia

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

11.20-12.50

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii
W. - prof. M. Babiarz

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Strategie wspierania rozwoju dziecka w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym W
- prof. J. Andrzejewska /do 12.05/ Strategie
wspierania rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym ćw. prof. J. Andrzejewska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
Szabała

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Strategie wspierania rozwoju dziecka
Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
w wieku przedszkolnym i
Szabała
wczesnoszkolnym ćw. - prof. J.
Andrzejewska

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof.
K. Gryżenia

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W- prof. M. Babiarz

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
III rok Pedagogika
i wczesnoszkolna jednolite
przedszkolna i wczesnoszkolna
magisterskie
jednolite magisterskie

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Psychopedagogiczne podstawy
Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
nauczania dzieci języka obcego ćw E. Sroczyńska-Gleń
mgr M. Bojar

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Psychopedagogiczne podstawy
Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
nauczania dzieci języka obcego ćw E. Sroczyńska-Gleń
mgr M. Bojar

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Pedagogika ogólna W - prof. J.
Zakrzewska
Andrzejewska /od 8.45/

Metodyka edukacji informacyjnej mgr. S. Maciuk

Pedagogika ogólna W - prof. J.
Andrzejewska

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji informacyjnej mgr. S. Maciuk

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Psychologia ogólna W - dr A.
Szabała

Pedagogika przedszkolna W - prof.
J. Andrzejewska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof.
J. Andrzejewska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof.
J. Andrzejewska

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Diagnoza w resocjalizacji i
socjoterapii ćw. - prof. M. Babiarz

15.15-16.45

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

16.55-18.25

18.35-20.05

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania

Biblioterapia z metodyką - mgr A.
Grabowska

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof.
K. Gryżenia

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ćw - dr H. Bejger

Logika - mgr A. Skrzydłowska

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej ćw - dr H. Bejger

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

11.55-13.25

Historia myśli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

13.35-15.05

Historia myśli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

15.15-16.45

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Seminarium - dr A. Okoński

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

16.55-18.25

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Seminarium - dr A. Okoński

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

18.35-20.05

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka-Kuna

9.40-11.10

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Warsztat pracy wychowawcy
placówki resocjalizacyjnej - mgr J.
Krotkiewicz

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska
Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi W - prof. M. Babiarz /do
19.20/ Modele pracy z wybranymi
kategoriami uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi ćw - prof. M.

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Logika - mgr A. Skrzydłowska

8.00-9.30

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Warsztat pracy wychowawcy
placówki resocjalizacyjnej - mgr J.
Krotkiewicz

/od 8.45/ Praca z uczniem o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych W.- dr A. Paszkiewicz

Psychologia ogólna W - dr A.
Szabała /do 17.40/ Wychowanie
fizyczne - mgr A. Radelczuk

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Strategie wspierania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i
Podstawy wychowania fizycznego wczesnoszkolnym ćw. - prof. J.
mgr A. Radelczuk
Andrzejewska

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Pedagogika przedszkolna W - prof. Metodyka edukacji polonistycznej W J. Andrzejewska
dr B. Kucharska

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Pedagogika przedszkolna W - prof. Metodyka edukacji polonistycznej W J. Andrzejewska
dr B. Kucharska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A.Szabała

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. Metodyka edukacji polonistycznej ćw
J. Andrzejewska
- dr B. Kucharska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A.Szabała

Pierwsza pomoc przedmedycna mgr D. Kania

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. Metodyka edukacji polonistycznej ćw
J. Andrzejewska
- dr B. Kucharska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Niedziela

11.10-11.55

Psychologia wychowawcza W - dr A. Metodyka edukacji informatycznej Szabała
mgr. S. Maciuk

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 10-12.12 2021
rok akademicki 2021/2022

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
Arteterapii

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

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

I rok Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

15.00-16.30

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A. Grabowska

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Strategie edukacji plastycznej i
technicznej w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr A.
Grabowska

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

I rok studiów magisterskich

Organizacja i zasady działania
kurateli - dr A. Paszkiewicz

18.30-20.00

8.00-9.30

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. Resocjalizacja

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz /od 8.45/

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego W - dr
A. Okoński /od 8.45/

9.40-11.10

Trening interpersonalny - dr A.
Paszkiewicz

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Warsztaty wspomagania rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci w
wieku szkolnym - mgr E. Kotowska

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego W - dr
A. Okoński

11.20-12.50

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

13.35-15.05

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej W - dr A.
Paszkiewicz

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

15.15-16.45

Historia mysli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej ćw - dr A.
Paszkiewicz

Seminarium - dr A. Okoński

J. angielski - lektorat - mgr K.
Nafalska / j.niemiecki - mgr R.
Jóźwiak

16.55-18.25

Historia mysli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Podstawy pedagogiki
resocjalizacyjnej ćw - dr A.
Paszkiewicz

Pedeutologia - dr I. Oleksa

18.35-20.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
- mgr A. Grabowska

8.00-9.30

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka-Kuna

Kulturotechniki w resocjalizacji - dr
B. Kucharska /od 8.45/
Kulturotechniki w resocjalizacji - dr
B. Kucharska

II rok Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

III rok Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I. Metodyka edukacji polonistycznej W Oleksa
dr B. Kucharska

Trudne sytuacje w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
Oleksa

Historia myśli pedagogicznej - prof.
P. Mazur

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A.Szabała

Trudne sytuacje w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
Oleksa

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Organizacja i dokumentacja pracy w
Metodyka edukacji polonistycznej ćw przedszkolu i szkole - mgr E.
dr B. Kucharska
Zakrzewska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowanaW - dr A.Szabała

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Organizacja i dokumentacja pracy w
Metodyka edukacji polonistycznej ćw przedszkolu i szkole - mgr E.
dr B. Kucharska
Zakrzewska

Sobota

12.50-13.35

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka-Kuna /do 10.25/
9.40-11.10

Seminarium - dr A. Okoński

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Podstawy pracy socjoterapeutycznej Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr
W - dr A. Paszkiewicz
B. Kucharska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W - prof. M. Babiarz

Podstawy pracy socjoterapeutycznej Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr
W - dr A. Paszkiewicz
B. Kucharska

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Kucharska

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Metodyka edukacji matematycznej W
B. Komorowska
Andrzejewska
- dr E. Miterka

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak /od 8.45/

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Metodyka edukacji matematycznej W
B. Komorowska
Andrzejewska
- dr E. Miterka

Niedziela

11.10-11.55

11.55-13.25

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr. E. Miterka

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Patologie społeczne z profilaktyką dr A. Drewniak

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

13.35-15.05

Diagnoza w resocjalizacji i
Pedagogika medialna i tworzenie esocjoterapii W - prof. M. Babiarz /do
treści - dr. E. Miterka
16.00/

Patologie społeczne z profilaktyką dr A. Drewniak

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Warsztat pracy wychowawcy
placówki resocjalizacyjnej - mgr J.
Krotkiewicz

Metodyka pracy opiekuńczoParadygmaty współczesnej dydaktyki
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
- dr B. Komorowska
dorosłymi - dr S. Białek

Warsztat pracy wychowawcy
placówki resocjalizacyjnej - mgr J.
Krotkiewicz

15.15-16.45

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
- mgr A. Grabowska

16.55-18.25

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej /od 16.10/ Diagnoza w resocjalizacji
- mgr A. Grabowska
i socjoterapii ćw - prof. M. Babiarz

18.35-20.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
- mgr A. Grabowska

W /

ćw

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki
- dr B. Komorowska

Opieka nad osobami starszymi - dr
S. Białek

Aksjologiczne podstawy wychowania - Opieka nad osobami starszymi - dr
dr B. Komorowska
S. Białek

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Teorie nauczania i uczenia się dzieci Andrzejewska
dr B.Komorowska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Teorie nauczania i uczenia się dzieci Andrzejewska
dr B.Komorowska

Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i
Retoryka - dr B. Kucharska
edukacji wczesnoszkolnej - mgr. S.
Sotel
Strategie edukacji muzycznej w
Retoryka - dr B. Kucharska /do
wychowaniu przedszkolnym i
17.40/
edukacji wczesnoszkolnej - mgr. S.
Sotel
Strategie edukacji muzycznej w
wychowaniu przedszkolnym i
edukacji wczesnoszkolnej - mgr. S.
Sotel /do 19.20/

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr
B. Pietryczuk

Metodyka edukacji matematycznej
ćw - dr E. Miterka

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej
ćw - dr E. Miterka

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 17-19.12. 2021
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

Piątek

15.00-16.30

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
Arteterapii

I rok studiów magisterskich

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

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

16.45-18.15

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania

18.30-20.00

Biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka - mgr D. Kania

8.00-9.30

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr
D. Kania

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Metodyka edukacji matematycznej ćw Andrzejewska
dr E. Miterka

9.40-11.10

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Metodyka pracy świetlicy szkolnej mgr E. Zakrzewska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr
D. Kania

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Metodyka edukacji matematycznej ćw Andrzejewska
dr E. Miterka

11.20-12.50

Pedagogika medialna i tworzenie e-treści - Podstawy pracy socjoterapeutycznej
dr E. Miterka
ćw - dr A. Paszkiewicz

Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr
B. Kucharska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Psychologia niedostosowowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Diagnoza rozwoju dziecka i
środowiska wychowawczego ćw - dr
A. Okoński

Metodyka resocjalizacji - dr A.
Paszkiewicz

Historia myśli pedagogicznej- prof. P. Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J.
Mazur
Andrzejewska

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego W - mgr M. Bojar

Historia myśli pedagogicznej- prof. P.
Mazur

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Sobota

12.50-13.35

Podstawy pracy socjoterapeutycznej Warsztaty z dramy i teatroterapii- dr B.
ćw - dr A. Paszkiewicz
Kucharska

13.35-15.05

Logika - mgr A. Skrzydłowska

15.15-16.45

Logika - mgr A. Skrzydłowska /do 16.00/
Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Praca z uczniem o specjalnych
Metodyka pracy opiekuńczoJ. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Paszkiewicz
dorosłymi - dr S. Białek

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

16.55-18.25

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Praca z uczniem o specjalnych
Metodyka pracy opiekuńczoJ. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
potrzebach edukacyjnych ćw.- dr A.
wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Paszkiewicz
dorosłymi - dr S. Białek

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

18.35-20.05

Komunikacja interpersonalna - dr B.
Kucharska /do 19.20/ Biomedyczne
podstawy rozwoju człowieka - mgr D.
Kania

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

8.00-9.30

Socjologia K -- dr A. Drewniak

Andragogika - dr. H. Bejger

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
Szabała

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

9.40-11.10

Socjologia K - dr A. Drewniak

Andragogika - dr. H. Bejger

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Psychotechniki w resocjalizacji - dr A.
Szabała

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Podstawy edukacji społecznoprzyrodniczej - mgr E. Zakrzewska

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I.
Oleksa

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I.
Oleksa

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

Pierwsza pomoc przedmedycna - mgr
D. Kania /do 19.20/

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Seminarium - dr A. Okoński

Niedziela

11.10-11.55

11.55-13.25

Socjologia ćw -- dr A. Drewniak

Kult.języka i emisja gł. - dr L. Sikorska

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Strategie edukacji plastycznej i

Warsztat pracy wychowawcy placówki technicznej w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej - mgr A.
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz
Grabowska

13.35-15.05

Socjologia ćw -- dr A. Drewniak

Warsztaty rozwijania kreatywności z
Kult.języka i emisja gł. - dr L. Sikorska
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

15.15-16.45

Planowanie i prowadzenie działań
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Białek

16.55-18.25

Planowanie i prowadzenie działań
Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
mgr A. Grabowska
Białek

18.35-20.05

Planowanie i prowadzenie działań
Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
mgr A. Grabowska
Białek

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Trudne sytuacje w grupie
Warsztat pracy wychowawcy placówki
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz
Oleksa

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Patologie społeczne - dr A. Drewniak

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Trudne sytuacje w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
Oleksa

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA jednolite magisterskie - zjazd 07-09.01.2022

ZJAZD DODATKOWY - TYLKO DLA III roku PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
Arteterapii

I rok studiów magisterskich

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

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
III rok Pedagogika
i wczesnoszkolna jednolite
przedszkolna i wczesnoszkolna
magisterskie
jednolite magisterskie

Piątek

15.00-16.30

16.45-18.15

18.30-20.00

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

8.00-9.30
Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń /od 8.45/

9.40-11.10

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

11.20-12.50

Psychologia społeczna - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

15.15-16.45

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

16.55-18.25

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

18.35-20.05

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

8.00-9.30

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego Wmgr M. Bojar

9.40-11.10

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Niedziela

11.10-11.55

11.55-13.25

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

13.35-15.05

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

15.15-16.45

Komputerowe programy edukacyjne - mgr
M. Maciuk

16.55-18.25

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

18.35-20.05

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 14-16.01.2022
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
arteterapii

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

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

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

Piątek

15.00-16.30

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

16.45-18.15

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

18.30-20.00

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Ocenienie i ewaluacja procesu
edukacyjnego w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej - mgr E. Zakrzewska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W - prof. M. Babiarz
/////// Teoretyczne podstawy
profilaktyki społecznej ćw - prof. M.
Babiarz

8.00-9.30

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof. K. Gryżenia

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka- dr A. Szabała

9.40-11.10

Podstawowe zagadnienia z filozofii prof. K. Gryżenia

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

11.20-12.50

Socjologia K -- dr A. Drewniak

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Psychotechniki w res. - dr A. Szabała

Socjologia K -- dr A. Drewniak

Wprowadzenie do pracy badawczej prof. F. Wawro

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A. Szabała

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B. Komorowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Diagnozowanie nieprzystosowania
społecznego - prof. M. Babiarz

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
Metodyka nauczania dzieci języka
B. Komorowska
angielskiego W - mgr M. Bojar /od
12.05/

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

15.15-16.45

Socjologia ćw - dr A. Drewniak

Kultura języka i emisja głłosu. - dr L.
Sikorska

Projektowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych - dr
B. Komorowska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana W - dr A. Szabała /do
16.00/

16.55-18.25

Socjologia ćw - dr A. Drewniak

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

Projektowanie programów
wychowawczo - profilaktycznych - dr
B. Komorowska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi W - prof. M. Babiarz

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska /do 19.20/

18.35-20.05

8.00-9.30

9.40-11.10

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana ćw - mgr E. Kotowska

Socjologia K - dr A. Drewniak /do
10.15/

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej W dr A. Paszkiewicz
Socjologia ćw - dr A. Drewniak /od

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
zorientowana ćw - mgr E. Kotowska

Metodyka pr.świetlicy - mgr E.
Zakrzewska

10.25/

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Pedagogika przedszkolna W- prof. J. Metodyka edukacji polonistycznej ćw Andrzejewska
dr B. Kucharska

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J. Metodyka edukacji polonistycznej ćw Andrzejewska
dr B. Kucharska

11.10-11.55

Niedziela

11.55-13.25

Socjologia ćw - dr A. Drewniak

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

Psychologia niedostosowowania
społecznego W - dr A. Szabała /do
12.40/ Psychotechniki w resocjalizacji
- dr A. Szabała

Metodyka pr.świetlicy - mgr E.
Zakrzewska

Psychologia oglna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika przedszkolna ćw - prof. J.
Andrzejewska /do 12.40/

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

13.35-15.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej - Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Patologie społeczne z profilaktyką - dr
mgr A. Grabowska
ćw - dr A. Paszkiewicz
A. Drewniak

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Psychologia oglna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

15.15-16.45

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej - Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Patologie społeczne z profilaktyką - dr
mgr A. Grabowska
ćw - dr A. Paszkiewicz
A. Drewniak

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Pedagogika wczesnoszkolna ćw. mgr. E. Zakrzewska

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

16.55-18.25

Planowanie i prowadzenie działań
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Białek

18.35-20.05

Planowanie i prowadzenie działań
opiekuńczo – wychowawczych - dr S.
Białek

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A. Metodyka edukacji matematycznej ćw Szabała
dr E. Miterka

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza W - dr A. Metodyka edukacji matematycznej ćw / j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Szabała
dr E. Miterka

Piątek

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 21-23.01.2022
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z
elementami arteterapii

15.00-16.30

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

III rok studiów licencjat
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

Język angielski - lektorat - mgr Karolina Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Nafalska
W - dr A. Paszkiewicz

9.40-11.10

Język angielski - lektorat - mgr Karolina Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Nafalska
W - dr A. Paszkiewicz

11.20-12.50

Pedagogika medialna i tworzenie e-treści - Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
dr E. Miterka
ćw - dr A. Paszkiewicz

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna
III rok Pedagogika
i wczesnoszkolna jednolite
przedszkolna i wczesnoszkolna
magisterskie
jednolite magisterskie

Język angielski - lektorat - mgr Karolina
Nafalska

18.30-20.00

8.00-9.30

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

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
Kornas
Kornas
Kornas
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska-Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr R. J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
Kornas
Kornas
Kornas
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska-Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska
Warsztaty wspom.rozw. - mgr E.
Kotowska /od 8.45/

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie zorientowana
ćw - mgr E. Kotowska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Psychologia wychowawcza
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
teoretycznie i praktycznie zorientowana
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
ćw - mgr E. Kotowska

Resocjalizacja i terapia osób
uzależnionych - dr. H. Bejger

Podst. ed.społ-przyr. - mgr E.
Zakrzewska /do 8.45/ Metodyka
Ped. wczesnoszkolna ćw. - mgr. E. edukacji informatycznej - mgr. S.
Zakrzewska /od 8.45/ Maciuk
Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Organizacja i dokumentacja pracy w
przedszkolu i szkole - mgr E.
Zakrzewska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Paradygmaty współczesnej dyd. - dr B.
Komorowska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Historia myśli pedagogicznej - prof. P.
Mazur

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Zarządzanie własnym rozwojem - dr E.
Staropiętka-Kuna

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Zarządzanie własnym rozwojem - dr E.
Staropiętka-Kuna

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Pedeutologia - dr I. Oleksa

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi - dr S. Białek

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Projektowanie programów - dr B.
Komorowska

Zarządzanie własnym rozwojem - dr E. Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
Staropietka-Kuna
B. Komorowska

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

15.15-16.45

Pedagogika medialna i tworzenie etreści - dr E. Miterka

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Historia mysli pedagogicznej - prof.P.
Mazur

Metodyka pracy świetlicy - mgr E.
Zakrzewska

Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr B.
Kucharska

Warsztat pracy wychowawcy placówki Zarządzanie własnym rozwojem - dr E.
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz
Staropietka-Kuna

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Prawa dziecka - dr H. Bejger

Prawa dziecka - dr H. Bejger /do
16.00/

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Andragogika - dr. H. Bejger /od 16.00/

16.55-18.25

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Andragogika - dr. H. Bejger

Seminarium - dr A. Okoński

18.35-20.05

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Andragogika - dr. H. Bejger

Seminarium - dr A. Okoński

8.00-9.30

Socjologia K -- dr A. Drewniak

Podstawy pracy socjoterapeutycznej Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr B.
W - dr A. Paszkiweicz
Kucharska

9.40-11.10

Socjologia K -- dr A. Drewniak

Podstawy pracy socjoterapeutycznej Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr B.
W - dr A. Paszkiweicz
Kucharska

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska /do 17.40/
Aksjologiczne podstawy wychowania
dr B. Komorowska od 17.40

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger /od
8.45/

Niedziela

11.10-11.55

11.55-13.25

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka - Kuna

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiweicz

Warsztaty rozwijania kreatywności z
elementami plastykoterapii i
muzykoterapii - mgr A. Grabowska
Biblioterapia z met. - mgr A.
Grabowska /do 14.20/

Edukacja włączajaca w Polsce i na
świecie W - dr H. Bejger /do 14.20/

13.35-15.05

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka - Kuna

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiweicz

15.15-16.45

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Andragogika - dr. H. Bejger

Psychologia wychowawcza
Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
teoretycznie i praktycznie zorientowana
Drewniak
ćw - mgr E. Kotowska

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

16.55-18.25

Logika - mgr A. Skrzydłowska

Andragogika - dr. H. Bejger

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Metodyka edukacji polonistycznej ćw dr B. Kucharska

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Andragogika - dr. H. Bejger /do 19.20/
18.35-20.05

Logika - mgr A. Skrzydłowska

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 28-30.01. 2022
rok akademicki 2021/2022

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
Arteterapii

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

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

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

15.00-16.30

Piątek

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar

16.45-18.15

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
R. Kornas
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska-Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

18.30-20.00

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Psychologia wychowawcza ćw. - mgr
R. Kornas
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
E. Sroczyńska-Gleń

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

8.00-9.30

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Podstawy pracy socjoterapeutycznej
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
W - dr A. Paszkiewicz

Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr
B. Kucharska

Psychologia oglna ćw. - mgr E.
Kotowska

Psychologia wychowawcza W - dr A. Metodyka edukacji matematycznej W Szabała
dr E. Miterka

9.40-11.10

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Podstawy pracy socjoterapeutycznej
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
W - dr A. Paszkiewicz

Warsztaty z dramy i teatroterapii - dr
B. Kucharska

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Psychologia wychowawcza W - dr A. Metodyka edukacji matematycznej W Szabała
dr E. Miterka

Filozofia - prof. K. Gryżenia

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B. Metodyka edukacji polonistycznej ćw Pietryczuk
dr B. Kucharska

Pedeutologia - dr I. Oleksa /od 10.25/
Pedeutologia - dr I. Oleksa
11.20-12.50

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej - Podstawy pracy socjoterapeutycznej
mgr A. Grabowska
ćw - dr A. Paszkiewicz

Patologie spoeczne z profilaktyką - dr
A. Drewniak

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek /od 10.25/

Elementy pracy socjalnej i opieki
społecznej - dr S. Białek

Trudne sytuacje w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
Oleksa /od 12.05/

Sobota

12.50-13.35
Patologie społeczne z profilaktyką - dr
A. Drewniak /do 14.20/
13.35-15.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej - Podst.pracy socjoterapeutycznej ćw mgr A. Grabowska
dr A. Paszkiewicz

Opieka nad osobami starszymi - dr S.
Białek

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Trudne sytuacje w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej - dr I.
Oleksa

Socjotechniki w resocjalizacji - dr. A.
Drewniak

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka-Kuna

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I.
Oleksa

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka-Kuna

Literatura i media dla dzieci - dr B.
Kucharska

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I.
Oleksa

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Pedagogika ogólna ćw - mgr A.
Grabowska

Warsztaty z metodyki zabawy - dr I.
Oleksa

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B. Metodyka edukacji polonistycznej ćw Pietryczuk
dr B. Kucharska

15.15-16.45

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Kultura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

16.55-18.25

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Kulttura języka i emisja głosu - dr L.
Sikorska

18.35-20.05

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka - Kuna

8.00-9.30

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B. Komorowska

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

9.40-11.10

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak

Aksjologiczne podstawy edukacji - dr
B. Komorowska

Etyka słowa - dr B. Kucharska

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

11.55-13.25

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka- Kuna

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
ćw - dr A. Paszkiewicz

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki - Metodyka edukacji polonistycznej W dr B. Komorowska
dr B. Kucharska

13.35-15.05

Metodyka pracy umysłowej - dr E.
Staropiętka-Kuna

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Współczesne systemy filozoficzne z
elementami etyki zawodowej - prof. K.
Gryżenia

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska

Metodyka edukacji językowej w
przedszkolu - dr B. Kucharska

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Teorie nauczania i uczenia się dzieci dr B.Komorowska

Niedziela

11.10-11.55

15.15-16.45

16.55-18.25

18.35-20.05

Podstawowe zaganienia z filozofii prof. K. Gryżenia

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej - dr H. Bejger

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej - dr H. Bejger

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej - dr H. Bejger /do
19.20/

Współczesne koncepcje pracy
wychowawczej - dr E. Smołka

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Pedagogia czasu wolnego - dr B.
Kucharska

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Organizacja i zasady działania kurateli dr A. Paszkiewicz

Komunikacja interpersonalna - dr L.
Sikorska /do 16.00/ Podstawy
wychowania fizycznego - mgr A.
Radelczuk

Rozkład zajęć - PEDAGOGIKA licencjat, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie - zjazd 04-06.02.2022
rok akademicki 2021/2022

Piątek

Daty zjazdów

I rok studiów licencjat

II rok studiów licencjat
Pedagogika resocjalizacyjna z
socjoterapią

III rok studiów licencjat
Pedagogika szkolna z elem.
Arteterapii

I rok studiów magisterskich
uzupełniających

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec. opiekuńczowychowawcza z profilaktyką
społeczną

II rok studiów magisterskich
Pedagogika spec.
Resocjalizacja

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

15.00-16.30

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

16.45-18.15

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

18.30-20.00

Język angielski - lektorat - mgr
Karolina Nafalska

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

8.00-9.30

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

9.40-11.10

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Sroczyńska-Gleń

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
W - dr A. Paszkiewicz

11.20-12.50

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej mgr A. Grabowska

Psychologia wychowawcza - dr A.
Szabała

Paradygmaty współczesnej dydaktyki dr B. Komorowska
Psychologia wychowawcza
teoretycznie i praktycznie
Paradygmaty współczesnej dydaktyki zorientowana ćw - mgr E. Kotowska
dr B. Komorowska
/do 10.25/

I rok Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna jednolite
magisterskie

II rok Pedagogika przedszkolna III rok Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite
i wczesnoszkolna jednolite
magisterskie
magisterskie

Psychopedagogiczne podstawy
Podstawy edukacji informatycznej - nauczania dzieci języka obcego W mgr M. Bojar
mgr. S. Maciuk /od 15.45/
Psychopedagogiczne podstawy
Podstawy edukacji informatycznej nauczania dzieci języka obcego W mgr. S. Maciuk
mgr M. Bojar
Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Psychopedagogiczne podstawy
nauczania dzieci języka obcego ćw mgr M. Bojar

Psychologia niedostosowania
społecznego ćw - mgr E. Kotowska
/od 8.45/

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Psychologia wychowawcza W - dr A.
Szabała

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Warsztat pracy wychowawcy placówki
resocjalizacyjnej - mgr J. Krotkiewicz

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Pedagogika przedszkolna W- prof. J.
Andrzejewska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Psychologia ogólna ćw. - mgr E.
Kotowska

Pedagogika przedszkolna ćw- prof. J.
Andrzejewska

Metodyka edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej W - prof.. M. Babiarz

Aksjologiczne podstawy wychowania dr B. Komorowska

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar

Psychologiczne aspekty rozwoju
człowieka - dr A. Szabała

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

Prawne i etyczne aspekty pracy z
dzieckiem i rodziną - dr H. Bejger

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym ćw - prof. M. Babiarz

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Metodyka nauczania dzieci języka
angielskiego ćw - mgr M. Bojar /od
12.05/

Sobota

12.50-13.35

13.35-15.05

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej - Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
mgr A. Grabowska
ćw - dr A. Paszkiewicz

15.15-16.45

Projektowanie programów
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
wychowawczo-profilaktycznych - dr B.
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
ćw - dr A. Paszkiewicz
Komorowska

16.55-18.25

Wychowanie fizyczne - mgr A.
Radelczuk

Projektowanie programów
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska
wychowawczo-profilaktycznych - dr B.
ćw - dr A. Paszkiewicz
/ j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Komorowska

Modele pracy z wybranymi kategoriami
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi ćw - prof. M. Babiarz /do
19.20/

18.35-20.05

8.00-9.30

9.40-11.10

J. angielski - lektorat - mgr K. Nafalska Pedagogika wczesnoszkolna W- dr B. Metodyka edukacji matematycznej W / j.niemiecki - mgr R. Jóźwiak
Pietryczuk
dr E. Miterka

Paradygmaty współczesnej dydaktyki - Metodyka edukacji matematycznej ćw dr B. Komorowska
dr E. Miterka

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
W - dr A. Paszkiewicz

Teoretyczne podstawy profilaktyki
społecznej ćw - prof. M. Babiarz /do
10.25/

Zarządzanie własnym rozwojem - dr
E. Staropiętka - Kuna

Podstawy wychowania fizycznego mgr A. Radelczuk

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

11.10-11.55

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Warsztat z metodyki zabawy - dr I
Oleksa

Metodyka edukacji matematycznej ćw dr E. Miterka

13.35-15.05

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Przedsiębiorczość i rynek pracy - dr
R. Kornas

Podstawy edukacji informatycznej mgr. S. Maciuk

Metodyka edukacji matematycznej W dr E. Miterka

15.15-16.45

Podstawy pracy socjoterapeutycznej
ćw - dr A. Paszkiewicz

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

16.55-18.25

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Seminarium - dr A. Okoński

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

18.35-20.05

Technologia informacyjna - prof. K.
Lamorski

Seminarium - dr A. Okoński

Socjologia edukacji - dr A. Drewniak

Komputerowe programy edukacyjne mgr M. Maciuk

Niedziela

11.55-13.25

