
data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

17.02.201808.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

języka angielskiego 
2, mgr P. 

Marchlik,s.313

praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 
324

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Fonetyka, fakultet, 
mgr P.Marchlik,s.313

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 
324

19.15

18.02.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs
ka, s.130

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 
I.Jaros,s.313

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 07.04.

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 
I.Jaros,s.313

bad. jakości opieki i 
wych., dr hab.. 
M.Kolankiewicz, g. 
11.00,s. 324

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wych. Fiz.i zdrow., 
mgr B.Kościuch, s. 

501/403

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 07.04.

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

badanie jakości 
opieki i wych., dr 
hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210                                                    

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

społeczne 
konsekwencje 

migracji, dr 
M.Pietrusińska,s.303

interdyscyplinarne 
projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130                  

psychologia 
rozwojowa, ONLINE

psychologia 
rozwojowa, 
ONLINE
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

03.03.201808.15

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

10.00

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., mgr 

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-
Barratt,s.313

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

19.15

04.03.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s
.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

społeczne 
konsekwencje 

migracji, dr 

interdyscyplinarne 
projekty twórcze, 
dr 

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

Fonetyka, fakultet, 
mgr P.Marchlik,s.204

edukacja 
zdrowotna i I 
pomoc, dr K. 

Komosińska, s. 
413
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edukacja zdrowotna i I pomoc, dr 
K.Komosińska, s. 413- wykład tylko dla 

specjalności nauczycielskich, dla osób, które  
nie mają kwalifikacji nauczycielskich



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

17.03.201808.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412
zajecia przeniesione 
na 21.04

projektowanie 
oddziaływań ter., mgr 

E.Stolarczyk,s.312

języka angielskiego 
2, mgr P. 

Marchlik,s.313

praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 
324

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., mgr 
zajecia przeniesione 
na 21.04

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 

19.15

18.03.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 28.04.

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 
I.Jaros,s.313

bad. jakości opieki i 
wych., dr hab.. 
M.Kolankiewicz, g. 
11.00

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 28.04.

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 
s.313

opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt
yka

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s
.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

społeczne 
konsekwencje 

migracji, dr 
M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.
303

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

07.04.201808.15

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

p. 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 

19.15

08.04.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-
Barratt,s.313

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

literatura dziecięca 
we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt
yka

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

literatura dziecięca 
we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s
.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

społeczne 
konsekwencje 

migracji, dr 
M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.
303

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

edukacja zdrowotna i I pomoc, dr 
K.Komosińska, s. 413- wykład tylko dla 

specjalności nauczycielskich, dla osób, które  
nie mają kwalifikacji nauczycielskich

Fonetyka, fakultet, 
mgr P.Marchlik,s.204

edukacja 
zdrowotna i I 
pomoc, dr K. 

Komosińska, s. 
413
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

21.04.201808.15

p. 

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Organizacja i 
projektowanie oddz. 

ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 
Marchlik,s.313

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 
324

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., mgr 
E.Stolarczyk,s.312

tutoring w pracy z 
dziećmi o zróż.pot., dr 
M.Sieńczewska,s.215

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 
Marchlik,s.313

Pomoc społeczna i 
praca socjalna, dr 
hab.W.Stelmaszuk,s. 
324

19.15

22.04.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

obcych w róznych 
kont., mgr 

I.Jaros,s.313

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 
K.Brzosko-Barratt, 

badanie jakości 
opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

Integracja 
przedmiotowo-
językowa, dr 

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

konsekwencje 
migracji, dr 

M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130
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TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.213 4.dr M.Pietrusińska,s.218 5.mgr F.Piotrowski,s.312 6.mgr E.Szantiłło,s.320 
7.mgr J.Głogowska dla WNJA, s.313, 8. mgr B.Lipińska, s. 412
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

28.04.201808.15

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

zajecia przełozone na 
niedzielę

p. 
pracownia analizy 
dośw., mgr 

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., 
s.210

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

zajęcia z p. dr hab.. 
W.Stelmaszuk są 
odwołane

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter., s 

19.15

29.04.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 12.05.

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

zajęcia z metod 
wspierania przełozone 

na 12.05.

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

granicą, 
prof..J.Półturzyck,s

.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

konsekwencje 
migracji, dr 

M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

edukacja zdrowotna i I pomoc, dr 
K.Komosińska, s. 413- wykład tylko dla 

specjalności nauczycielskich, dla osób, które  
nie mają kwalifikacji nauczycielskich

Fonetyka, fakultet, 
mgr P.Marchlik,s.204

edukacja 
zdrowotna i I 
pomoc, dr K. 

Komosińska, s. 
413

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, 2.dr hab.. A.Fijałkowski, 3.dr M.Samoraj, 4.dr M.Pietrusińska, 5.mgr F.Piotrowski, 6.mgr E.Szantiłło, 7.mgr J.Głogowska dla WNJA

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, 2.dr hab.. A.Fijałkowski, 3.dr M.Samoraj, 4.dr M.Pietrusińska, 5.mgr F.Piotrowski, 6.mgr J.Głogowska dla WNJA



data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

12.05.201808.15

10.00

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter.,mgr 

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

Organizacja i 
projektowanie 

oddziaływań ter.,mgr 

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

19.15

13.05.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

nauczanie języków 
obcych w róznych 

kont., mgr 

ochrona praw 
dziecka, dr 
A.Rurka,s.324

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

granicą, 
prof..J.Półturzyck,s

.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

konsekwencje 
migracji, dr 

M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.213 4.dr M.Pietrusińska,s.218 5.mgr F.Piotrowski,s.312 6.mgr E.Szantiłło,s.320 
7.mgr J.Głogowska dla WNJA, s.313, 8. mgr B.Lipińska, s. 412

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.213 4.dr M.Pietrusińska,s.218 5.mgr F.Piotrowski,s.312 6.mgr J.Głogowska dla 
WNJA,s.313 8. mgr B.Lipińska, s.412

seminaria magisterskie:dr hab. G. Dryżałowska s.218; dr hab. A.Fijałkowski  s.416;dr hab. Rafał Godoń,s.118; dr hab. M. Kolankiewicz,s.412; dr hab. Anna Kowalewska,s.213; dr 
hab. K. Lubomirska,s.129; dr hab. Waleria Stelmaszuk,s.324;dr hab. E. Skibińska,s.214;dr hab. A. Wiłkomirska,s.312;dr hab. M. Żytko,s. 313;dr hab. A.Zielińska,s.130
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data godzina K1/PPiPW1 K2/PPiPW2 K3/PWT-1 K3/PWT-2 K4/WNJ A K5/PSWDR K6/ART. K7/AND

26.05.201808.15

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

Fonetyka, fakultet, 
mgr P.Marchlik,s.313

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

p. 

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,501

Zintegrowana nauka 
języka angielskiego 

2, mgr P. 

fakultet-Terapia 
uzależnień, mgr 
T.Pawluk, s. 303

11.45

14.00

15.45

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

17.30

nauczyciel w 
szkole/przedszkolu, 

mgr D.Adamski, s.412

edukacja plastyczna, 
mgrA.Malinowski, 

s.404

19.15

27.05.201808.15

róznice indywidualne 
w 

nauczaniu,A.Brzezińs

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.204

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-

10.00
edukacja językowa, dr 

Szyller.219

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 204

metody terapii dzieci z 
trud., dr 
L.Nowakowska,s.218

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

obszary 
działal.badawczej 

naucz., dr K.Brzosko-
Barratt,s.313

11.45

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s.210

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

501/403

metody wspierania 
rozwoju dziecka, dr 
N.Banasik, s.312

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

literatura dziecięca 
we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

opieki i wychowania, 
dr hab.. 
M.Kolankiewicz+prakt
yka

Muzeum 
interaktywne, mgr 
J. Żak, s.303

modele edukacji 
dorosłych, dr 
K.Pierścieniak, 
s.203

14.00

Edukacja 
matematyczna, mgr 
K.Zych, s. 213

edukacja językowa, dr 
Szyller.219

praca z dzieckiem 
zdonym,mgr 

A.Brzezińska,s.320

Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środ., 
mgr A.Adamski,s.412

literatura dziecięca 
we wczesnym 
nauczaniu języka, 
mgr K.Domańska

Asysta rodzinna, mgr 
K.Makowska, s.324

teoria wychowania 
estetycznego,dr 
B.Kwiatkowska, 

s.303

edukac.doros. za 
granicą, 

prof..J.Półturzyck,s
.203i

15.45

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

róznice indywidualne 
w nauczaniu,mgr 

A.Brzezińska,s.210

pracownia analizy 
dośw., mgr 
D.Adamski,s.412

społeczne 
konsekwencje 

migracji, dr 
M.Pietrusińska,s.303

projekty twórcze, 
dr 
B.Kwiatkowska,s.
303

17.30

wychowanie fizyczne i 
zdrowotne, mgr 
B.Kościuch, s. 

edukacja 
przyrodnicza, dr 

D.Sobierańska,s.130

TRANSLATORIA: 1.dr hab. R.Godoń, s.210, 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416, 3.dr M.Samoraj,s.213 4.dr M.Pietrusińska,s.218 5.mgr F.Piotrowski,s.312 6.mgr E.Szantiłło,s.320 
7.mgr J.Głogowska dla WNJA, s.313, 8. mgr B.Lipińska, s. 412

KONWERSATORIA: 1.dr hab. R.Godoń,s.210 2.dr hab.. A.Fijałkowski,s.416 3.dr M.Samoraj,s.213 4.dr M.Pietrusińska,s.218 5.mgr F.Piotrowski,s.312 6.mgr J.Głogowska dla 
WNJA,s.313 8. mgr B.Lipińska, s.412
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edukacja zdrowotna i I pomoc, dr 
K.Komosińska, s. 413- wykład tylko dla 

specjalności nauczycielskich, dla osób, które  
nie mają kwalifikacji nauczycielskich

edukacja 
zdrowotna i I 
pomoc, dr K. 

Komosińska, s. 
413


