
III ROK – studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: wczesna edukacji i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 

                                                              pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią   

 

 
Sobota 23.05.2020 Niedziela 24.05.2020 

Spec. WEiGKK PPiWzL PRzS WEiGKK PPiWzL PRzS 

8.00 

9.30 
  

Przedmiot do wyboru (2ćw) 

ostatnie 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Seminarium (2ćw) 

dr Joanna Szkatuła 

s. 

Metodyka edukacji 

muzycznej (2ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Psychopatologie (2ćw) 

mgr Krzysztof Goliński 

s. 

9.40 

11.10 
 

Przedmiot do wyboru (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Dorota Bartnicka 

s. 

Seminarium (2ćw) 

dr Joanna Szkatuła 

s. 

Metodyka edukacji 

muzycznej (1ćw) 

ostatnie 

mgr Cezary Nowakowski s. 

Psychopatologie (2ćw) 

ostatnie 

mgr Krzysztof Goliński 

s. Emisja głosu (1ćw) 

mgr Cezary Nowakowski s. 

11.20 

12.50 

Dydaktyka i metodyka 

postępowania korekcyjnego  

i profilaktycznego (2ćw) 

dr Alicja Romanowska  

ul. Bydgoska 33 s. 108E 

Komunikacja 

interpersonalna (2ćw) 

dr Wojciech Jurkiewicz 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

ostatnie 

dr Dorota Bartnicka 

s. 

Edukacja techniczna 

 z metodyką (2ćw) 

ostatnie 

mgr Tomasz Fesnak  

s. 

Emisja głosu (2ćw) 

ostatnie 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2ćw) 

mgr Iwona Sieluk  

s. 

 

13.20 

14.50 

 

Dydaktyka i metodyka 

postępowania korekcyjnego  

i profilaktycznego (2ćw) 

dr Alicja Romanowska  

ul. Bydgoska 33 s. 108E 

Metodyka pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (2w) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

Komunikacja 

interpersonalna (2ćw) 

ostatnie 

dr Wojciech Jurkiewicz 

s. 

Emisja głosu (2ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Język obcy (2ćw) 

mgr Jacke Gears s. 

mgr Garhard Ristow s. 

 

15.00 

16.30 

Dydaktyka i metodyka 

postępowania korekcyjnego  

i profilaktycznego (2ćw) 

dr Alicja Romanowska  

ul. Bydgoska 33 s. 108E 

Metodyka pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (1w) 

mgr Eliza Borowska s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2ćw) 

mgr Iwona Sieluk s. 

Emisja głosu (2ćw) 

ostatnie 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Język obcy (2ćw) 

mgr Jacke Gears s. 

mgr Garhard Ristow s. 

 

Metodyka pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (1ćw) 

mgr Eliza Borowska s. 

16.40 

18.10 

Dydaktyka  

i metodyka ćwiczeń 

korekcyjnych w wodzie (2ćw) 

dr Jadwiga Cyganiuk 

ul. Bydgoska 33 basen 

 

Metodyka pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (1ćw) 

mgr Eliza Borowska s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2ćw) 

mgr Iwona Sieluk s. 

Dydaktyka  

i metodyka ćwiczeń 

korekcyjnych w wodzie 

(2ćw) 

dr Jadwiga Cyganiuk 

ul. Bydgoska 33 basen 

  
 

 

 

18.20-

19.50 
      

 


