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Sobota 15.02.2020 Niedziela 16.02.2020 

Spec. WWRD RzEK SzPU WWRD RzEK SzPU 

8.00 

9.30 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY FILOZOFICZNO-ETYCZNE (2w) ostatni 
dr Piotr Wiśniewski 

s.15 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s.203 

Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s.204 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s.114 

9.40 

11.10 

Język obcy (2ćw) 

mgr Ludmiła Rafalska – s.8 

mgr Gerhard Ristow – s.110 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s.203 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s.204 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s.114 

11.20 

12.50 

ANTROPOLOGIA KULTUROWA (2w)  
dr Mariusz Wawrzyniak 

 s.15 

Współczesne problemy 

pedagogiki (2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s.203 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s.204 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s.114 

 

13.20 

14.50 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (2w) 
dr Jolanta Wójcik 

s.15 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s.203 

Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s.204 

Metody zbierania i analizy 

danych (2ćw) 

dr Krzysztof Kabziński 

s.114 

15.00 

16.30 

Diagnoza rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnościami (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s.203 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s.204 

Zaburzenia w zachowaniu 

dzieci i młodzieży (2w) 

dr Jolanta Wójcik 

s.4 

Seminarium magisterskie 

(2ćw) 

dr K. Kutiak-Zakrzewska 

s.203 

Współczesne problemy 

resocjalizacji (2ćw) 

dr Adam Marzewski 

s.204 

Współczesne problemy 

filozoficzno-etyczne (2ćw) 

dr Piotr Wiśniewski 

s.114 

16.40 

18.10 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Abłam  

s.203 

ETYKA SŁUŻB 

SPOŁECZNYCH (2w) 

dr Piotr Wiśniewski  

s.204 

Zaburzenia w zachowaniu 

dzieci i młodzieży (2ćw) 

dr Jolanta Wójcik 

s.4 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Abłam  

s.203 

Podstawy kryminologii (2ćw) 

mgr Jakub Zaręba 

s.204 

Mechanizmy uzależnień 

dzieci i młodzieży (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s.114 

18.20-

19.50 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Abłam  

s.203 

Profilaktyka problemowa 

(2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s.204 

Współczesne problemy 

psychologii (2ćw) 

mgr Marta Klimas 

s.4 

Opiniowanie i orzecznictwo 

psychologiczne i pedagogiczne 

(2ćw) 

mgr Marta Abłam s. 

Problematyka współczesnej 

przestępczości (2ćw) 

mgr Jakub Zaręba 

s.204 

Współczesne problemy 

pedagogiki specjalnej (2ćw) 

mgr Monika Krupa 

s.114 

 
 


