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Sobota 9.05.2020 Niedziela 10.05.2020 

Spec. WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

Język obcy specjalistyczny (2ćw) 

mgr Jake Gears – s. 

mgr Dominika Jelonek – s. 

MOTYWACJE I EMOCJE W EDUKACJI (2w) j.ang. ostatni  

dr Roman Sokulski 

s. 

9.40 

11.10 

Język obcy specjalistyczny (1ćw) 

mgr Jake Gears – s. 

mgr Dominika Jelonek – s. 
Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Bogusława Saik 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (1ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Seminarium magisterskie (1ćw) 

dr Agnieszka Górska 

s. 
 

11.20 

12.50 

Praca z uczniem z grupy 

ryzyka dysleksji (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Seminarium magisterskie (2ćw) 

dr Agnieszka Górska 

s. 

Psychopatologia dzieci  

i młodzieży (2ćw) 

dr Maria Dobkowska 

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Bogusława Saik 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

 

 

13.20 

14.50 

 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

PODSTAWY 

WSPÓŁCZESNEJ 

PRZESTĘPCZOŚCI (2w) 

dr Janusz Bryk 

s. 

Psychopatologia dzieci  

i młodzieży (2ćw) 

dr Maria Dobkowska 

s. 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

 

15.00 

16.30 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

PODSTAWY 

WSPÓŁCZESNEJ 

PRZESTĘPCZOŚCI (2w) 

dr Janusz Bryk 

s. 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

Komunikacja 

interpersonalna i negocjacje 

(2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s. 

16.40 

18.10 
 

 Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki (1ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska  

s. 
Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s.  

 

Komunikacja 

interpersonalna i negocjacje 

(2ćw) 

mgr Tomasz Miroński 

s.  

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (1ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

18.20-

19.50 

Pedagogika rodziny (2ćw) 

dr Roman Sokulski 

s. 

 Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s. 

Zaburzenia w zachowaniu 

dzieci i młodzieży (2ćw) 

dr Jolanta Wójcik 

s. 

Psychopedagogiczne 

uwarunkowania rozwoju we 

wczesnym dzieciństwie (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s. 

 Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s. 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s.  

 

 


