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Sobota 11.01.2020  

 SzPU EWzPZR RzEK WPiEWzTP WWRD Socjoterapia 

8.00 

9.30 

 

 

 

Pedagogika porównawcza 

(2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński  

s. 

 

 
Diagnoza rozwoju dziecka 

z  niepełnosprawnościami 

(2w) 

mgr E. Kowalewicz-

Rusiecka 

s. 

Metodyka, dydaktyka i 

techniki pracy z grupą 

socjoterapeutyczną  (2w) 

mgr Jolanta Witkowska  

s. 

Diagnoza pedagogiczna 

(1ćw) 

dr Joanna Szkatuła s. 

9.40 

11.10 

 

Pedagogika porównawcza 

(1ćw) 

dr Krzysztof Kabziński s. 

 

 

Diagnoza pedagogiczna 

(1ćw) 

dr Joanna Szkatuła s. 

Diagnoza rozwoju dziecka 

z  niepełnosprawnościami 

(2w) 

mgr E. Kowalewicz-

Rusiecka 

s. 

Metodyka, dydaktyka i 

techniki pracy z grupą 

socjoterapeutyczną  (2ćw) 

mgr Jolanta Witkowska  

s. 

 

PRZEDMIOT DO WYBORU (1w) 

dr Maria Truszkowska s. 

 

11.20 

12.50 

PRZEDMIOT DO WYBORU (2w)  

dr Maria Truszkowska s. 

 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i 

pedagogiczne (2w) 

mgr E. Kowalewicz-

Rusiecka  s. 

Metodyka, dydaktyka i 

techniki pracy z grupą 

socjoterapeutyczną  (2ćw) 

mgr Jolanta Witkowska  

s. 

 

13.20 

14.50 

 

ANDRAGOGIKA (2w) ostatni 

dr Maria Truszkowska s. 

Wybrane zagadnienia z 

psychologii wychowawczej  

i klinicznej (2w) 

dr Maria Dobkowska 

s. 

Terapia skoncentrowana 

na rozwiązaniach (2ćw)  

mgr Anna Szatkowska 

s. 

15.00 

16.30 

Metodyka zajęć 

rozwijających kompetencje 

emoc.-społ. (2w) 

dr Joanna Szkatuła s. 

 

Wybrane problemy 

diagnozy resocjalizacyjnej 

(2ćw) 

dr Adam Marzewski s. 

Andragogika (2ćw) 

dr Maria Truszkowska 

s. 

Trening twórczego 

myślenia 

dr Joanna Żyngiel  

s. 

Terapia skoncentrowana 

na rozwiązaniach (2ćw)  

mgr Anna Szatkowska 

s. 

16.40 

18.10 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr Agnieszka Górska s. 

dr Dorota Bartnicka s. 
dr Jolanta Wójcik – sem.  

 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr Agnieszka Górska s. 

dr Dorota Bartnicka s. 
dr Jolanta Wójcik – sem.  

Andragogika (1ćw) ostatnie 

dr Maria Truszkowska  s. 
Praca z dzieckiem z grupy 

dysleksji (2ćw) 

mgr E. Kowalewicz-

Rusiecka  s. 

Trening umiejętności 

wychowawczych (2ćw)   

mgr Henryka Kołaszewska 

s.  

18.20-

19.50 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr Agnieszka Górska s. 

dr Dorota Bartnicka s. 
  

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr Agnieszka Górska s. 

dr Dorota Bartnicka s. 
 

Praca z dzieckiem z grupy 

dysleksji (2ćw) 

mgr E. Kowalewicz-

Rusiecka  s. 

Trening umiejętności 

wychowawczych (2ćw)   

mgr Henryka Kołaszewska 

s. 
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niedziela 12.01.2020  

 SzPU EWzPZR RzEK WPiEWzTP WWRD Socjoterapia 

8.00 

9.30 

PEDEUTOLOGIA (2w) 

dr Anatolij Kibish 

s. 

  Indywidualne programy 

wczesnego wspomagania 

rozwoju (2ćw) 

dr Marta Wójcik 

s. 

Budowanie programów 

socjoterapeutycznych (2w) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

9.40 

11.10 

 

PEDEUTOLOGIA (1w) 

dr Anatolij Kibish 

s. 
Indywidualne programy 

wczesnego wspomagania 

rozwoju (2ćw) 

dr Marta Wójcik 

s 

 Budowanie programów 

socjoterapeutycznych (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Metodyka zajęć 

rozwijających 

kompetencje emoc.-społ. 

(1w) 

dr Joanna Szkatuła s. 

 

Metodyka pracy w 

środowisku problemowym 

(1ćw) 

mgr Iwona Rudowska s. 

Przedmiot fakultatywny 

(1ćw) 

dr Anatolij Kibish s. 

11.20 

12.50 

Metodyka zajęć 

rozwijających 

kompetencje emoc.-społ. 

(2w) 

dr Joanna Szkatuła s. 

Andragogika (2ćw) 

ostatnie 

dr Maria Truszkowska 

s. 

Metodyka pracy w 

środowiskach 

problemowych (2ćw) 

mgr Iwona Rudowska s. 

Przedmiot fakultatywny 

(2ćw) 

dr Anatolij Kibish 

s. 

Seminarium magisterskie (2ćw) 

dr Mariusz Wawrzyniak s. 

dr Klaudyna Bociek s. 

 

13.20 

14.50 

 

  

Pedagogika porównawcza 

(2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński  

s. 

Metodyka zajęć k-k i wyr. 

dla dzieci ze spec. 

trudnościami w nauce 

czytania i pisania (2w) 

dr Joanna Szkatuła s. 

Wybrane zagadnienia z 

psychologii wychowawczej 

 i klinicznej (2ćw) 

mgr Bogusława Saik s. 

Trening umiejętności 

wychowawczych (2ćw)   

mgr Henryka Kołaszewska 

s. 

15.00 

16.30 
    

Diagnoza pedagogiczna 

(2ćw) ostatnie 

dr Joanna Szkatuła 

s. 

Wybrane zagadnienia z 

psychologii wychowawczej 

 i klinicznej (2ćw) 

mgr Bogusława Saik s. 

Trening umiejętności 

wychowawczych (2ćw)   

mgr Henryka Kołaszewska 

s. 

16.40 

18.10    
 

Diagnoza rozwoju dziecka z  

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr E. Kowalewicz-Rusiecka 

s. 

Metodyka, dydaktyka i techniki 

pracy z grupą 

socjoterapeutyczną  (2ćw) 

mgr Jolanta Witkowska s. 

18.20-

19.50  
 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza rozwoju dziecka z  

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr E. Kowalewicz-Rusiecka 

s. 

Metodyka, dydaktyka i techniki 

pracy z grupą 

socjoterapeutyczną  (2ćw) 

mgr Jolanta Witkowska s. 

 
 

 


