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Sobota 18.04.2020 Niedziela 19.04.2020 

Spec. WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

PSYCHOPEDAGOGICZNE 

UWARUNKOWANIA 

ROZWOJU WE WCZESNYM 

DZIECIŃSTWIE (2w) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Problematyka współczesnej 

przestępczości (2ćw) 

mgr Jakub Zaręba 

s.  

Komunikacja interpersonalna 

i negocjacje (2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s.  

9.40 

11.10 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Problematyka współczesnej 

przestępczości (2ćw) 

mgr Jakub Zaręba 

s. 

Komunikacja interpersonalna 

i negocjacje (2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s. 

11.20 

12.50 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Prewencja kryminalna (2ćw) 

mgr Piotr Klimas  

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

 

13.20 

14.50 

 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Komunikacja interpersonalna i 

negocjacje (2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s.  

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Prewencja kryminalna (2ćw) 

mgr Piotr Klimas  

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

15.00 

16.30 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s.  

Komunikacja interpersonalna i 

negocjacje (2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Metodyka zajęć 

rozwijających umiejętności 

uczenia się (2ćw) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

16.40 

18.10 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

PODSTAWY 

KRYMINOLOGII (2w) 

dr Janusz Bryk 

s.  

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (1ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Metodyka zajęć 

rozwijających umiejętności 

uczenia się (1ćw) ostatnie 

mgr Eliza Borowska 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (1ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

Metodyka pracy z uczniem  

o spec. potrzebach eduk. 

(1ćw) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

18.20-

19.50 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

PROBLEMATYKA 

WSPÓŁCZESNEJ 

PRZESTĘPCZOŚCI (2w) 

dr Janusz Bryk 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s.  

  

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s.  

Metodyka pracy z uczniem  

o spec. potrzebach eduk. 

(2ćw) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

 
 


