
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

            III ROK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA-STUDIA MAGISTERSKIE

19.05-19.50

1

08.10.2022

09.10.2022

11.20-12.05

4

19.11.2022

20.11.2022

5

26.11.2022

27.11.2022

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
Wykład-dr K.Pardej
2202

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
1208

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy 
z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
2122

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy 
z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
2122

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy 
z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1107

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy 
z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1107

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne 
podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej 
edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
3235

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne 
podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej 
edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
3235

3

05.11.2022

06.11.2022

22.10.2022

23.10.2022

2

29.10.2022

30.10.2022

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
Wykład-dr K.Pardej
2202

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2122

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2122

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
2122

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
2122

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
2122

ROZKŁAD ZAJĘĆ
III ROK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA-STUDIA MAGISTERSKIE

III ZM/PW 1,2

Lp grupa 
ćwiczeniowa

8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.40 - 10.25 10.30-11.15 18.15-19.0012.10-12.55 13.15-14.00 14.05-14.50 14.55-15.40 15.45-16.30 16.35-17.20 17.25-18.10

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
2202

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-WMP Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Wykład-dr A.Jedlińska
2202

PW-5F-WMP Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Wykład-dr A.Jedlińska
2202
odwołane

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
3429

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
2105
odwołane

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
1208

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa naukowego
Wykład-dr K.Pardej
2202

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
1208

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
1208

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
2202

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1107

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1107

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1107

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1107

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3235

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3235

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
2105

PW-5F-WMP Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Wykład-dr A.Jedlińska
2202

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
2122

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
2202

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
2202

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1104

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1104

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
2122

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
2122

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
3235

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
3235

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
2105

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
3429

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
2105
odwołane



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

11.02.2023
12.02.2023
18.02.2023
19.02.2023

11
SESJA

12

9

21.01.2023

22.01.2023

10

04.02.2023

05.02.2023

7

17.12.2022

18.12.2022

8

14.01.2023

15.01.2023

18.15-19.00 19.05-19.50

6

10.12.2022

11.12.2022

11.20-12.05 12.10-12.55Lp grupa 
ćwiczeniowa

8.00 - 8.45

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

PW-5F-WMP Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Wykład-dr A.Jedlińska
2202

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
2122

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429

16.35-17.2014.05-14.50

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1206

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
3526

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1208

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1206

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1206

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1206
odwołane

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
1206
odwołane

PW-5F-WMP Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Wykład-dr A.Jedlińska
2202

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2105

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-WSE Współczesne problemy socjologii 
edukacji - konwersatorium
warsztat-dr J.Lach
1203

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2105

PW-5F-RPR Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt
ćwiczenia-dr A.Witkowska-Tomaszewska
3526

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2105

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2119

8.50 - 9.35 9.40 - 10.25 10.30-11.15 17.25-18.10

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429

14.55-15.40 15.45-16.3013.15-14.00

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na 
etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
odwołane

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na 
etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
odwołane

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1208

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1208

PW-5F-PJO1 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
ćwiczenia-dr A.Korwin-Szymanowska
PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
2122

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3088

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3088

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1107

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1208

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku 
przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
3232

PW-5F-RDP Rozpoznawanie potrzeb dziecka w wieku 
przedszkolnym
ćwiczenia-dr A.Jegier
3232

PW-5F-WED Wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym
ćwiczenia-mgr E.Gogacz
1206

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-LDB Literatura dla dzieci z elementami 
biblioterapii
ćwiczenia-dr M.Kupiec
3429

PW-5F-KJN Kultura języka z elementami pisarstwa 
naukowego
ćwiczenia-dr K.Pardej
2105

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1107

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1208

PW-5F-JON1 Język obcy dla nauczycieli wczesnej 
  edukacji - translatorium - 1

ćwiczenia-mgr D.Kożuchowska
1208

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-WFN Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 
wczesnej edukacji
ćwiczenia-mgr M.Siwicki
1059

PW-5F-PES Podstawy edukacji społeczno-
przyrodniczej dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ćwiczenia-dr M.Pielichowska
3429


