
data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND

07.10.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj, s.312

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak,s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

08.10.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, 
prof..M.Pęczak, 
s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Dorosły wobec 
wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr 
M.Sieńczewska,s.21
5

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczaks.21
4

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Diagnoza rynku 
szkoleniowego, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

15.45

      1                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

sem. magist: dr hab. A.Fijałkowski, s. 416,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 124, dr hab. M.Kolankieiwcz, s. 324, dr hab. A.Kowalewska, 
s.213, dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. E.Skibińska, s.214, prof. A. Wiłkomirska, 312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413



17.30

data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
21.10.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

22.10.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura,s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, mgr 
J.Parol, s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, mgr 
J.Parol, s.214

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

15.45

17.30

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 
wykład z Andragogiki byłby nie o 8.15, a o 10.00

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 
wykład z Andragogiki byłby nie o 8.15, a o 10.00

UWAGA: Moduł Nauk Pedagogiczny (MNP) należy zapisac się na jedno wybrane konwersatorium;. Tylko zajęcia pecjalnościowe pracują w tych samych grupach (stałych), 
natomiast konwer. do wyboru-dowolny skład grupy

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

      2                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
04.11.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj, s.312

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak,s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

05.11.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, 
prof..M.Pęczak, 
s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr 
M.Sieńczewska,s.21
5

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczaks.21
4

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

15.45

17.30

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 

      3                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

sem. magist: dr hab. A.Fijałkowski, s. 416,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 124, dr hab. M.Kolankieiwcz, s. 324, dr hab. A.Kowalewska, 
s.213, dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. E.Skibińska, s.214, prof. A. Wiłkomirska, 312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
18.11.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

19.11.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura,s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, mgr 
J.Parol, s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, mgr 
J.Parol, s.214

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

15.45

17.30

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 

      4                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
02.12.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj, s.312

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak,s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

03.12.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, 
prof..M.Pęczak, 
s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

14.00

edukacja teatralna, 
dr 
M.Sieńczewska,s.21
5

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczaks.21
4

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

15.45

17.30 bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 

sem. magist: dr hab. A.Fijałkowski, s. 416,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 124, dr hab. M.Kolankieiwcz, s. 324, dr hab. A.Kowalewska, 
s.213, dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. E.Skibińska, s.214, prof. A. Wiłkomirska, 312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

      5                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
16.12.2017 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

17.12.2017 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura,s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, mgr 
J.Parol, s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Dorosły wobec 
wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, mgr 
J.Parol, s.214

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Diagnoza rynku 
szkoleniowego, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

15.45
szkoleniowego, dr 
M.Gromadzka, s. 

17.30

wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 

      6                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
13.01.2018 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj, s.312

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak,s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.Kolankiewicz
, s. 324

14.01.2018 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, 
prof..M.Pęczak, 
s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Dorosły wobec 
wyzwań 
edukacyjnych, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr 
M.Sieńczewska,s.21
5

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc, 
s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, 
prof..M.Pęczaks.21
4

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Diagnoza rynku 
szkoleniowego, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

15.45

Diagnoza rynku 
szkoleniowego, dr 
M.Gromadzka, s. 
421

17.30

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 
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sem. magist: dr hab. A.Fijałkowski, s. 416,  dr hab. G. Dryżałowska, prof.UW  218,  dr hab. R. Godoń, s. 124, dr hab. M.Kolankieiwcz, s. 324, dr hab. A.Kowalewska, 
s.213, dr hab. K. Lubomirska   129,  prof. J. Półturzycki    421, dr hab. E.Skibińska, s.214, prof. A. Wiłkomirska, 312,  dr hab. A.Zielińska, s. 130, dr hab. M. Żytko s. 313

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)



data godzina grupa K1/PW1 grupa K2/PW2 grupa K3/PWTer1 grupa K4/PWT er2 grupa K5/WNJA K7/ART. K6/PSWDR K8/AND
20.01.2018 08.15

10.00

11.45

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

Translatorium, dr 
hab.R. Godoń, s. 

203
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129

Translatorium, dr 
K.Dworakowska, 

s.412
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium 
ros./niem., dr hab. 
A.Fijałkowski, s. 

416, 

14.00
Translatorium, dr 

M.Samoraj, s. 129
Translatorium, dr 

F.Piotrowski, s. 313

ped. ogólna-kon., dr 
hab.J. Rutkowski, s. 

130 (MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

ped. porownawcza-
kon, dr 

D.Dziewulak, s. 320 
(MNP)

andragogika, 
konwers. mgr 

E.Kurek, s. 421 
(MNP)

Translatorium, dr 
F.Piotrowski, s. 313

15.45

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-Atys, 

s.219

Muzyka i 
wychowanie, dr 
M.Samoraj

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

17.30

Emisja głosu, mgr 
A.Piskorek-
Atys,s.219

edukacja muzyczna, 
mgr R.Terenc-

Pawliczak, s.423

Formy opieki, 
wychowania dr 

hab..M.kolankiewicz
, s. 324

21.01.2018 08.15

10.00

11.45
edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura,s.210

Zintegrowana nauka 
języka ang., cz. 1, 
mgr P.Marchlik, s. 

313

Kształtowanie 
kompetencji 
medialnych, mgr 
J.Parol, s.214

Praca z rodzina z 
probl.alkohol.,dr 
E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

14.00

edukacja teatralna, 
dr M.Sieńczewska, 
s.215

edukacja językowa, 
dr A.Szyller, s.304 

Terapia dzieci z 
trudnościami w 
uczeniu się 
matematyki, dr 
M.Skura, s.210

alternatywne 
metody terapii ped., 
mgr R.Terenc,s.423

Fonetyka, mgr 
P.Marchlik, s. 313

Komunikacja 
medialna, mgr 
J.Parol, s.214

dziecko i rodzina w 
persp. interdyscyp., 
dr E.Kozdrowicz, s. 
324

Rozwój kompetencji 
trenerskich, dr 
A.Marianowska, s. 
421

15.45

17.30 bardzo możliwe, że wykład z Pedagogiki porównawczej zostanie przeniesiony z godz. 10.00 na 17.30 z powodu za małej Sali' wtedy 

Pedaagogika ogólna, dr hab.. J.Rutkowski, s. 413

Andragogika, wykład, dr K. Pierścieniak, s. 413 (MNP) 

Pedagogika porównawcza, dr D.Dziewulak, s. 414 (MNP)

Psychologia  Edukacyjna, dr A.Małkowska-Szkutnik, s. 413

      8                               Rozkład zaj ęć dla II roku studia drugiego stopnia, niestacjonarn e


