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Sobota 18.01.2020 Niedziela 19.01.2020 

 WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

Praca z uczniem z grupy ryzyka 

dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

ETYKA SŁUŻB 

SPOŁECZNYCH (2w) 

dr Piotr Wiśniewski  

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

PRZEDMIOT DO WYBORU (2w) 

dr Maria Truszkowska 

s. 

9.40 

11.10 

ANTROPOLOGIA KULTUROWA (2w) 

dr Mariusz Wawrzyniak 

s. 

PRZEDMIOT DO WYBORU (2w) 

dr Maria Truszkowska 

s. 

11.20 

12.50 

  

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY FILOZOFICZNO-ETYCZNE (2w) 
dr Piotr Wiśniewski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s. 

 

13.20 

14.50 

 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Mechanizmy uzależnień dzieci 

i młodzieży (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

15.00 

16.30 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Mechanizmy uzależnień dzieci 

i młodzieży (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

16.40 

18.10 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Ablam s. 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Ablam s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s. 

Komunikacja interpersonalna 

(2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s. 

18.20-

19.50 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Ablam s. 

Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s. 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s. 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Ablam s. 

Poradnictwo społeczne (2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s. 

Komunikacja 

interpersonalna (2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s. 

 
 


