
III ROK – studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

Kierunek: PEDAGOGIKA, specjalność: wczesna edukacji i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 
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Sobota 21.03.2020 Niedziela 22.03.2020 

Spec. WEiGKK PPiWzL PRzS WEiGKK PPiWzL PRzS 

8.00 

9.30 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodziną  

i środowiskiem (2ćw) 

mgr Iwona Rudowska 

s. 

Przedmiot do wyboru (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

 

Emisja głosu (2ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Socjoterapia a rozwój 

osobisty i społeczny (2ćw) 

mgr Irena Mysakowska  

s. 

Metody i narzędzia 

diagnozowania postawy ciała 

(1ćw) 
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko 

ul. Bydgoska 33 

Edukacja techniczna 

 z metodyką (1ćw) 

mgr Tomasz Fesnak s. 

9.40 

11.10 

Metody i narzędzia 

diagnozowania postawy ciała 

(2ćw) 
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko 

ul. Bydgoska 33 

Przedmiot do wyboru (2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Dorota Bartnicka 

s. 

Edukacja techniczna 

 z metodyką (2ćw) 

mgr Tomasz Fesnak 

s. 

Emisja głosu (2ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Socjoterapia a rozwój 

osobisty i społeczny (2ćw) 

mgr Irena Mysakowska  

s. 

11.20 

12.50 

Nowoczesne metody terapii 

wykorzystane w leczeniu wad 

postawy ciała (2ćw) 

mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko 

ul. Bydgoska 33 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Łucja Kabzińska 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Dorota Bartnicka 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Joanna Szkatuła 

s. 

Metodyka edukacji 

plastycznej i technicznej 

(2ćw) ostatnie 

mgr Danuta Leszek-

Grabowska 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  

s. 

Seminarium dyplomowe 

(2ćw) 

dr Łucja Kabzińska 

s. 

Komunikacja 

interpersonalna (2ćw) 

dr Wojciech Jurkiewicz 

s. 

Seminarium dyplomowe 

(1ćw) 

dr Joanna Szkatuła s. 
Przedmiot do wyboru 

(2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2w) 

mgr Iwona Sieluk  

s. 

Emisja głosu (1ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

15.00 

16.30 
 

Metodyka pracy z uczniem  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (2w) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2ćw) 

mgr Iwona Sieluk s. 

Emisja głosu (2ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 

Wczesna interwencja 

logopedyczna (2ćw) 

dr Joanna Szkatuła 

s. 

Przedmiot do wyboru 

(2ćw) 

mgr Leokadia Sztąberska 

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 (2ćw) 

mgr Eliza Borowska 

s. 

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej  

z warsztatami 

socjoterapeutycznymi (2ćw) 

mgr Iwona Sieluk s. 

Emisja głosu (1ćw) 

mgr Cezary Nowakowski 

s. 
 

 

Psychopatologie (2ćw) 

mgr Krzysztof Goliński 

s.  

18.20-

19.50 
  

 

 

 

 

  

Psychopatologie (2ćw) 

mgr Krzysztof Goliński 

s. 

 


