
data godzina GRUPA PSWDR

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

17.02.2018 08.15
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

10.00
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15-14.45

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

18.02.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

      1        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

03.03.2018 08.15

10.00

11.45 zajęcia przełozone na 07.04.
pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 

s.218
Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

04.03.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312
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seminaria dyplomowe: dr A.Rustecka-Krawczyk,s.332, dr A.Szyller,s. 215, dr L.Nowakowska,s.219, dr hab.. M.Plebańska, s.203



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

17.03.2018 08.15
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

10.00
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

18.03.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

      3        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

07.04.2018 08.15

10.00

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 

s.218
Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

08.04.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

seminaria dyplomowe: dr A.Rustecka-Krawczyk, dr A.Szyller, dr L.Nowakowska, dr hab.. M.Plebańska

      4        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

21.04.2018 08.15
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

10.00
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

22.04.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

      5        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

28.04.2018 08.15

10.00

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
podstawy pracy socjalnej, dr hab.. 
W.Stelmaszuk, s. 324

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

29.04.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

seminaria dyplomowe: dr A.Rustecka-Krawczyk, dr A.Szyller, dr L.Nowakowska, dr hab.. M.Plebańska

      6        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

12.05.2018 08.15
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

10.00
metody pracy z dzieckiem, mgr 
E.Kownacka,s.210 fakultet 1, przyroda, s. 124, dr M.Piotrowski, s.124

fakultet-programowanie, mgr J.Pałczyńska, 
s.216

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 

s.218
Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

13.05.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

      7        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne



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

grupa PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

26.05.2018 08.15

10.00

11.45
profilaktyka problemowa, dr A.Rustecka-
Krawczyk,s.214

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

14.00
metodyka działalności  pedagogicznej, mgr 
Anna Sobolewska, s. 215, g.13.15

metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, dr 
D.Sobierańska s. 130

pracownia problemow opiekunczo-
wychowawczych, dr J.Pękala,s.204

15.45
Projektowanie pracy w przedszkolu/w szkole,mgr 
B.Wałecka, s.204

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s.218

17.30
edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 

s.218
Projektowanie pracy w przedszkolu/w 
szkole,mgr B.Wałecka, s.204

19.15

27.05.2018 08.15 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219
Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 

B.Wałecka, s. 210

10.00
Laboratirum specjalnościowe, dr B.Baron, s. 
214, 9.30-11.00

Metoda projektu w przed. I szkole, mgr 
B.Wałecka, s. 210

Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423

11.45
Sytuacje kryzysowe w życiu…, dr 

E.Kozdrowicz, s.214
Edukacja muzyczna, mgr R.Terenc-Pawliczak, 
s.423 edukacja językowa, dr A.Szyller, s.219

14.00
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, dr 
A.Małkowska-Szkutnik, s.214 13.15-14.45

Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404

15.45
poradnictwo społęczno-wychowawcze, dr 

E.Kozdrowicz, s.214 Edukacja plastyczna, mgr A.Malinowski, s.404
Edukacja fizyczna i zdrowotna, mgr P.Kościuch, 
s.501/403

17.30
fakultet 2-programowanie - online-poczatek w 
kwietniu. Mgr J.Pałczyńska fakultet 1, przyroda, dr M.Piotrowski, s.312

seminaria dyplomowe: dr A.Rustecka-Krawczyk, dr A.Szyller, dr L.Nowakowska, dr hab.. M.Plebańska

      8        Rozkład zaj ęć dla II roku studia licencjackie, niestacjonarne


















