
data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

17.02.2018 08.15
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska, s.421.

10.00
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska, s.421.

11.45

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska, s.421.

14.00

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska,s.421

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

18.02.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

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

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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

Środ. Lok. i rodzice w syt. 
trud. eduk. i rozw. dziecka, 
mgr A.Rokicka,s.129fakultet-online - początek w kwietniu



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

03.03.2018 08.15

10.00

11.45

Metodyka treningu 
kreatywności, mgr 
K.Aderek, s 404

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

14.00

Metodyka treningu 
kreatywności, mgr 
K.Aderek, s 404

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

04.03.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404 okienko

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska, s.421

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka s. 214, dr hab. Mirosław 
Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

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

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Środ. Lok. i rodzice w syt. 
trud. eduk. i rozw. dziecka, 
mgr A.Rokicka,s.129



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

17.03.2018 08.15
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

10.00
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

11.45

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Pojektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska, s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska, s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 

Projektowanie szkoleń, dr 
A.Marianowska, s.421

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

18.03.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

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

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

07.04.2018 08.15

10.00

11.45

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

14.00

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

08.04.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

Profilaktyka pedagogiczna, 
mgr K.Kamińska, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka s. 214, dr hab. Mirosław 
Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

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

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

21.04.2018 08.15
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

10.00
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Komunikacja, dr 
M.Gromadzka,s.421

11.45

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

14.00

Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Dynamika, dr 
M.Gromadzka,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 

19.15
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

22.04.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Przywództwo w pracy 
trenera, dr E.Dębska,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

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

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

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

28.04.2018 08.15

10.00

11.45

Metodyka treningu 
kreatywności, mgr 
K.Aderek, s 404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00

Metodyka treningu 
kreatywności, mgr 
K.Aderek, s 404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 

Metodyka pracy 
dydaktycznej dr 
A.Marianowska,s.421

19.15
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

29.04.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

Metodyka pracy 
dydaktycznej, dr 
A.Marianowska,s.421

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

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

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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

dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka s. 214, dr hab. Mirosław 
Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

12.05.2018 08.15
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

10.00
prac. problemów opiek-
wych., dr J.Pękala,s.204

prac. problemów opiek-
wych., dr K.Wichrowska, 
s.414

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Warsztaty plastyczne, mgr 
K.Aderek, s.404

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

11.45
Nowe technologie w 
projektach edukacyjnych, 

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00
projektach edukacyjnych, 
dr A. Dwojak-Matras,s.129

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

metody edukacji 
artystyczne, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

13.05.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Warsztaty metodyczne, dr 
A.Marianowska,s.421

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

Środ. Lok. i rodzice w syt. 
trud. eduk. i rozw. dziecka, 
mgr A.Rokicka,s.129

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

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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



data godz. grupa 1/PW1 grupa 2/PW2 grupa 1/PWTer. grupa 1/PWTer. g rupa ARTiM grupaAND-szk.

26.05.2018 08.15

10.00

11.45
kreatywności, mgr 
K.Aderek, s 404

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

14.00
Metodyka treningu 
kreatywności, mgr 

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

15.45
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Wybrane zagad. w terapii 
ped., dr 
L.Nowakowska,s.219

Wybrane zagadnienia 
sztuki współczesnej, dr 
B.Kwiatkowska,s.124

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

17.30
edukacja medialna, dr 

A.Dwojak-Matras, s.129
nauka i technologia, dr 
D.Sobierańska, s.130

Wyb. zag. w terapii ped., 
dr L.Nowakowska,s.219

Trening umiej. terap. 
nauczyciela, mgr 
A.Piskorska-Atys,s.501

Współczesne koncepcje i 
metody edukacji 
artystyczne, dr 

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

19.15

Edukacja medialna w 
cyberkulturze, dr 
M.Słomczyński,s.404

27.05.2018 08.15

10.00

projektow.pracy w przed. i 
szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

trening umiej. Wych., s. 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

Kultura i sztuka etniczna,dr 
M.Samoraj, s. 404

Zarządzanie procesem 
edukacji, dr 
K.Pierścieniak,s.421 

11.45
metoda projektu,mgr 

B.Wałecka, s.204

projektow.pracy w przed. 
i szkole, mgr 
D..Adamski,s.129

fakultet-rozmowy w kr.,dr 
J.Dobkowska język, s.507

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Metodyka zajęc 
plastycznych, mgr 
M.Samoraj, s.404

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

14.00
język polski dla nauczycieli, 
mgr dr J.Dobkowska,s.204

metoda projektu,mgr 
B.Wałecka, s.304

trening umiej.wych., dr 
M.Sieńczewska,s.215

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Warsztaty artystyczne, dr 
M.Samoraj, s.404

Analiza doświadczeń, dr 
A.Marianowska,s.421.

15.45
trening umiej. Wych. dr 
M.Sieńczewska,s.215

język polski dla 
nauczycieli, mgr dr 
J.Dobkowska,s.204

edukacja medialna, dr 
A.Dwojak-Matras, s.129

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Film i teatr w kulturze, mgr 
J.Parol,s.404

17.30
literatura dla dzieci, mgr 
A.Brzostowska, s.414

literatura dla dzieci, mgr 
E.Litwin-Sondej, s.414

Diagnoza ped., dr 
L.Nowakoska,s.219

Sztuka obrazu: historia i 
teoria, mgr A.Malinowski, 
s.501

19.15
Met. nauc. zdalnego, dr 
M.Słomcz.,s.404

wykład ogolnouniwersytecki, Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, dr A.Górniak, s. 413

seminaria mag.: prof.dr hab. G. Dryżałowska,s. 218,dr hab. A.Fijałkowski s.416 dr hab. Rafał Godoń,s. 118 dr hab. Janina Kamińska,s. 417 dr hab. M. Kolankiewicz. 412 
dr hab. Anna Kowalewska,s. 213 dr hab. K. Lubomirska,s. 129 prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak,s. 320 prof. Krystyna Marzec-Holka s. 214, dr hab. Mirosław 

Pęczak,s. 303, dr hab. Waleria Stelmaszuk, s. 324, prof.dr hab.A. Wiłkomirska,s.312, dr hab.M. Żytko,s.313,                               dr hab.A.Zielińska,s. 130

Modele edukacji przedszkolnej, prof. K. Lubomirska, s. 413

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

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

Środ. Lok. i rodzice w syt. 
trud. eduk. i rozw. dziecka, 
mgr A.Rokicka,s.129




