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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

14.02.201508.15
współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00
Plan pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..M.Kolankiewicz, s.324

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

17.30

19.15
15.02.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 414
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2

data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

28.02.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331
pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 

A.Rustecka-Krawczyk, s.129
matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 

s. 312
pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 

A.Rustecka-Krawczyk, s.129

01.03.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414
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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

14.03.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 

A.Rustecka-Krawczyk, s.129
matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 

s. 312
pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 

A.Rustecka-Krawczyk, s.129

15.03.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414
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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

28.03.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-Krawczyk, s.129 3h, do 19.45

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
29.03.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414
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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

11.04.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Plan pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..M.Kolankiewicz, s. 331

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
12.04.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
nauka i technologia dla nauczycieli, dr 

D.Sobierańska, s.129
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414
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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

25.04.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 
A.Rustecka-Krawczyk, s.129 3h, do 19.45

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
26.04.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414
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7

data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

09.05.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Plan pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..M.Kolankiewicz

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.210

19.15
10.05.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414
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data godzina GRUPA PSWDR GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2

30.05.201508.15
Profilaktyka problemowa, dr E.Kozdrowicz, 
s.201

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s.507

10.00 Wiedza o rodzinie, dr E.Kozdrowicz, s.201
pracownia problemów opiekuńczo-
wychowawczych,mgr J.Pekala, s. 507

współpraca z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, mgr W.Pleban, s. 423

11.45
Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
prof..A.Zielińska, s. 129

14.00

15.45
warsztat umiejętności wychowawczych,mgr 
E.Zubala, s. 129

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.210

matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
s. 312

17.30
Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny, mgr 

A.Rustecka-Krawczyk, s.129
matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 

s. 312
język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, 
s.210

19.15
31.05.201508.15

10.00 polityka społeczna, dr I.Buchowicz, s. 312

11.45

14.00
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mgr 

M.Pietrusińska, s 331

15.45
opieka i wychowanie, prof..M.Kolankiewicz, s. 
507

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s.129

Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

17.30 Negocjacje i mediacje, A.Sobolewska s.210
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130

nauka i technologia dla nauczycieli, dr 
D.Sobierańska, s. 129

psychologia rozwojowa, dr A. Małkowska-Szkutnik, s.414

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole, wyk. dr A.Małkowska-
Szkutnik, s.414

Pedagogika wczesnoszkolna, prof.. M. Żytko, s. 414

Pedagogika specjalna, wykład, prof.. G.Dryżałowska, s.414

LEKTORATY, mgr A. Wiloch-Sikorska, sala 129, mgr K. Waśniewska, sala 215

Pedagogika przedszkolna, wykład, prof.. K. Lubomirska, s. 414


