
I ROK – studia drugiego stopnia – profil praktyczny 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

                                                                        resocjalizacja z elementami kryminologii 

                                                                   socjoterapia z profilaktyką uzależnień 
 

 

 
Sobota 20.06.2020 Niedziela 21.06.2020 

Spec. WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

Metody i środki wspomagania 

dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Emilia Kowalewicz-

Rusiecka 

s. 

Profilaktyka problemowa 

(2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

METODY I ŚRODKI 

WSPOMAGANIA DZIECKA Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

(2w) ostatni 

mgr Emilia Kowalewicz-Rusiecka 

s. 

Poradnictwo społeczne (2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

9.40 

11.10 

Język obcy specjalistyczny (2ćw) 

mgr Jake Gears – s. 

mgr Dominika Jelonek – s. 

Metody i środki wspomagania 

dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Emilia Kowalewicz-Rusiecka 

s. 

Poradnictwo społeczne (2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s. 

Mechanizmy uzależnień 

dzieci i młodzieży (1w) 

ostatni 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Mechanizmy uzależnień 

dzieci i młodzieży (1ćw)  

mgr Leokadia Sztąberska  

s. 

11.20 

12.50 

Język obcy specjalistyczny (2ćw) 

mgr Jake Gears – s. 

mgr Dominika Jelonek – s. 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) ostatnie 

mgr Marta Klimas 

s. 

Mechanizmy uzależnień 

dzieci i młodzieży (2ćw)  

mgr Leokadia Sztąberska  

s. 

 

13.20 

14.50 

 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) ostatnie 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr Agnieszka Górska 

s. 

Mechanizmy uzależnień dzieci 

i młodzieży (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Język obcy specjalistyczny (2ćw) ostatnie 

mgr Jake Gears – s. 

mgr Dominika Jelonek – s. 

15.00 

16.30 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) ostatnie 

dr Agnieszka Górska 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw)  

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Praca z uczniem z grupy ryzyka 

dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

16.40 

18.10 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Podstawy kryminologii (2ćw)  

mgr Jakub Zaręba 

s. 

 

Współczesne problemy 

pedagogiki (1ćw) ostatnie 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 
Praca z uczniem z grupy ryzyka 

dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw)  

mgr Marta Klimas 

s. 
Metodyka pracy z uczniem  

o spec. potrzebach eduk. (1ćw) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

18.20-

19.50 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Podstawy kryminologii (2ćw)  

mgr Jakub Zaręba 

s. 

 

Metodyka pracy z uczniem  

o spec. potrzebach eduk. (2ćw) 

ostatnie 

mgr Eliza Borowska 

s. 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

ostatnie 

mgr Marta Klimas 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

 

 


