
Data

Godzina

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr. 1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3526

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3526

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Filozofia z elementami logiki - wykład - dr 

W. Wolman, s. 3429

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3016

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3016

Technologia informacyjna

gr. 1a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 1b - dr M. Jabłonowska s. 3328

2022-11-06

4

2022-11-05

Wprowadzenie do logopedii - wykład 

realizowany zdalnie - 

dr D. Emiluta-Rozya

Wybrane zagadnienia wiedzy o języku - wykład 

realizowany zdalnie, prof. S. Śniatkowski

Psychologia ogólna - wykład realizowany zdalnie, dr M. 

Weker wykład przeniesiony na 05.02.2022

Wprowadzenie do logopedii - wykład 

realizowany zdalnie - 

dr D. Emiluta-Rozya

Wybrane zagadnienia wiedzy o języku - wykład 

realizowany zdalnie, prof. S. Śniatkowski

Psychologia ogólna - wykład realizowany zdalnie, dr M. 

Weker

Filozofia z elementami logiki - wykład - dr 

W. Wolman, s. 2120

LEKTORATHistoria wychowania - ćwiczenia -

prof. T. Panecki, s. 2122

Historia wychowania - ćwiczenia -

prof. T. Panecki, s. 2122

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

mgr J. Antosik, s. 2105

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

dr J. Korczak, s. 2105

Filozofia z elementami logiki - wykład - dr 

W. Wolman, s. 3605

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - wykład - 

dr E. Zawadzka, s. 3605

Historia wychowania - wykład -

prof. T. Panecki, s. 3605

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - wykład - 

dr M. Weker, s. 3605

Psychologia ogólna - wykład realizowany 

zdalnie, dr M. Weker

2022-10-15

2022-10-16

2

2022-10-29

2022-10-30

3

2022-11-26

2022-11-27

5

2022-12-03

2022-12-04

6

LEKTORAT

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3090

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3090

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3094

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3094

Historia wychowania - wykład -

prof. T. Panecki, s. 3310

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - wykład - 

dr E. Zawadzka, s. 3310

Technologia informacyjna

gr. 1a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 1b - dr M. Jabłonowska s. 3328

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3090

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3090

Technologia informacyjna

gr. 2a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 2b - dr M. Jabłonowska s. 3328

Filozofia z elementami logiki - wykład - dr 

W. Wolman, s. 3310

Wprowadzenie do logopedii - wykład 

realizowany zdalnie - 

dr D. Emiluta-Rozya

Wybrane zagadnienia wiedzy o języku - wykład 

realizowany zdalnie, prof. S. Śniatkowski

Technologia informacyjna

gr. 2a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 2b - dr M. Jabłonowska s. 3328

LEKTORAT

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3511

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

dr J. Korczak, s. 3526

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

mgr J. Antosik, s. 3526

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3511

15.45-16.30 16.35-17.20

Spotkanie adaptacyjne - aula C Technologia informacyjna

gr. 1a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 1b - dr M. Jabłonowska s. 3328

Technologia informacyjna

gr. 2a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 2b - dr M. Jabłonowska s. 3328

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3332

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3332

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - wykład - 

dr E. Zawadzka, s. 3310

Historia wychowania - wykład -

prof. T. Panecki, s. 3310

Psychologia ogólna - wykład realizowany zdalnie, dr M. 

Weker

LOGOPEDIA - STUDIA I STOPNIA
ROZKŁAD ZAJĘĆ

I ROK - LOGOPEDIA

I ZZ/LO 1-2

1

12.10-12.55 13.15-14.00 14.05-14.50 14.55-15.40Lp
grupa 

ćwiczeniowa
8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.40 - 10.25

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - wykład - 

dr M. Weker, s. 3310

17.25-18.10 18.15-19.00 19.05-19.50

2022-10-01

2022-10-02

10.30-11.15 11.20-12.05



Data

Godzina

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

gr.1

gr.2

2023-02-11

2023-02-12

2023-02-18

2023-02-19

Filozofia z elementami 

logiki - wykład - 

dr W. Wolman, s. 3310

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3511

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

dr J. Korczak, s. 3526

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

mgr J. Antosik, s. 3526

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3511

Historia wychowania - ćwiczenia -

prof. T. Panecki, s. 3305

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3526

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3526

Historia wychowania - ćwiczenia -

prof. T. Panecki, s. 3305

Technologia informacyjna

gr. 1a - mgr K. Korbecka, s. 3329

gr. 1b - dr M. Jabłonowska s. 3330

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Technologia informacyjna

gr. 2a - mgr K. Korbecka, s. 3329

gr. 2b - dr M. Jabłonowska s. 3330

Historia wychowania - wykład -

prof. T. Panecki, s. 2120

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3310

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - wykład - 

dr E. Zawadzka, s. 3310

Psychologia ogólna - wykład realizowany zdalnie, dr M. 

Weker

Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania - wykład - dr M. Weker, s. 

1115

Filozofia z elementami logiki - wykład - 

dr W. Wolman, s. 1115

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3094

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3094

LEKTORAT

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - wykład - 

dr E. Zawadzka, s. 3310

Filozofia z elementami logiki - wykład - 

dr W. Wolman, s. 3310

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3412

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3412

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3235

Warsztat umiejętności interpersonalnych - 

war., 

mgr D. Saad, s. 3235

Filozofia z elementami logiki - wykład - 

dr W. Wolman, s. 3310

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 1018

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 

ćwiczenia - mgr M. Misterska, 

s. 3016

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 1018

Filozofia z elementami logiki - wykład - 

dr W. Wolman, s. 3310

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - wykład - 

dr M. Weker, s. 3310

Emisja głosu - ćwiczenia - mgr K. 

Kasperkiewicz-Morlewska, s. 3310

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

dr J. Korczak, s. 3305

Podstawy pedagogiki w pracy opiekuńczo-

wychowawczej nauczyciela - ćwiczenia - 

mgr J. Antosik, s. 3305

13

2023-01-28

2023-01-29

10

2023-02-04

2023-02-05

11

12

2022-12-17

2022-12-18

8

7

2023-01-14

2023-01-15

9

18.15-19.00 19.05-19.5013.15-14.00 14.05-14.50 14.55-15.40 15.45-16.30 16.35-17.20 17.25-18.108.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.40 - 10.25 10.30-11.15 11.20-12.05 12.10-12.55Lp
grupa 

ćwiczeniowa

2022-12-10

2022-12-11

Filozofia z elementami logiki - wykład - dr 

W. Wolman, s. 3429

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3094

Technologia informacyjna

gr. 1a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 1b - dr M. Jabłonowska s. 3328

SESJA

LEKTORAT

Technologia informacyjna

gr. 2a - mgr K. Korbecka, s. 3326

gr. 2b - dr M. Jabłonowska s. 3328

Filozofia z elementami logiki - ćwiczenia - 

dr W. Wolman, s. 3094


