
 

I ROK – studia drugiego stopnia – profil praktyczny 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

                                                                        resocjalizacja z elementami kryminologii 

                                                                   socjoterapia z profilaktyką uzależnień 

 

 

 
Sobota 23.05.2020 Niedziela 24.05.2020 

Spec. WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

Metody i środki wspomagania 

dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Emilia Kowalewicz-

Rusiecka 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Bogusława Saik 

s. 

 Psychopatologia dzieci  

i młodzieży (2ćw) 

dr Maria Dobkowska 

s. 
Prewencja kryminalna (1ćw) 

mgr Piotr Klimas  

s. 

9.40 

11.10 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Psychopatologia dzieci  

i młodzieży (2ćw) 

dr Maria Dobkowska 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Bogusława Saik 

s. 

Prewencja kryminalna (2ćw) 

ostatnie 

mgr Piotr Klimas  

s. 

Psychopatologia dzieci  

i młodzieży (2ćw) 

dr Maria Dobkowska 

s. 

11.20 

12.50 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Seminarium magisterskie (2ćw) 

dr Agnieszka Górska 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

PEDAGOGIKA RODZINY (2w) 

dr Anna Prusik 

s.  

 

13.20 

14.50 

 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s.  

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

Mechanizmy uzależnień 

dzieci i młodzieży (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s.  

15.00 

16.30 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

 Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

16.40 

18.10 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

WSPÓŁCZESNE 

PROBLEMY 

RESOCJALIZACJI (2w) 

dr Adam Marzewski 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

18.20-

19.50 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s.  

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s. 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

  

WSPÓŁCZESNE 

PROBLEMY 

RESOCJALIZACJI (1w) 

ostatni 

dr Adam Marzewski 

s. 

Trening umiejętności 

społecznych (2ćw) 

mgr Anna Szatkowska 

s. 

 

 


