
ROZKŁAD ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, sem. 4 

Godzina 
od-do 

TERMIN ZJAZDU  TERMIN ZJAZDU 

SOBOTA NIEDZIELA  SOBOTA  NIEDZIELA  

 
12.03; 26.03; 07.05; 21.05; 

18.06 
     13.03; 27.03; 08.05; 22.05;19.06           19.03; 02.04; 23.04; 28.05; 11.06 20.03; 03.04; 24.04; 29.05;12.06 

800-900 

  

  

    

    

    

900-1000 

    

    

    

    

1000-1100 
    

 
 

  

    

1100-1200 

    

    

    

    

1200-1300 

    

    

    

   
 

1300-1400 
    

    

    

1400-1500 

    

    

    

    

1500-1600 

    

    

 
 

 

 

    

1600-1700 

    

    

    

    

1700-1800 

    

    

    

    

1800-1900 

    

    

    

    

1900-2000 

    

    

    

    

Język polski w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

(w.) 
dr hab. U. Tyluś prof. Uczelni 

w dniach 12.03; 26.03; 07.05; 
21.05- s.2.9  

18.06- s. 2.1 

Język polski w edukacji 
przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej (w.) 
dr hab. U. Tyluś prof. Uczelni 

w dniach 12.03; 26.03; 07.05; 
21.05- s.2.9  
18.06- s. 2.1 

 

 

Pedagogika przedszkolna II 
(w.)  

dr hab. A. Klim-Klimaszewska 
prof. uczelni 

 w dniach 12.03; 26.03; 07.05; 
21.05; 18.06- 1.39 

 

Język polski w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

(ćw.) 
dr hab. U. Tyluś prof. uczelni 

s.2.9 

 

Pedagogika wczesnoszkolna 
II (w.) 

dr S. Wieruszewska-Duraj 
19.03; 23.04; 28.05- s.2.13 

02.04, 11.06- s.2.1 

 

Język polski w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

(ćw.) 
dr hab. U. Tyluś prof. uczelni 

s.2.9 

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 
plastyczno-konstrukcyjną (lab.)  

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 
 w dniach 13.03 s.2.9 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę 
(lab.) mgr A. Magryta  

w dniach 08.05; 22.05; 19.06- s.0.77 

 
 

Pedagogika wczesnoszkolna 
II (w.) 

dr S. Wieruszewska-Duraj 
19.03; 23.04; 28.05- s.2.13 

02.04, 11.06- s.2.1 

 

Pedagogika przedszkolna II (w.) 
dr hab. A. Klim-Klimaszewska prof. uczelni 

w dniach 19.03; 23.04; 28.05;11.06- s.1.39 
Śródroczna praktyka ogólno-

pedagogiczna (lab.)   

dr E. Wyczółkowska w dniu 02.04- s.2.1 

Pedagogika przedszkolna II (w.) 
dr hab. A. Klim-Klimaszewska prof. uczelni 

w dniach 19.03; 23.04; 28.05;11.06- s.1.39 
Śródroczna praktyka ogólno-

pedagogiczna (lab.)   
dr E. Wyczółkowska w dniu 02.04 -s.2.1 

 
 

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę (lab.) 
dr A. Fijałkowska-Mroczek w dniu 20.03-- 
s.1.15(zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 

Metody wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 
(lab.)  

mgr A. Wiesner 
w dniach 24.04– s. 2.1; 29.05 – s.1.15; 12.06- s.2.11 
Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę (lab.) 

mgr A. Magryta 
w dniu 03.04 – s.0.77 

 

 

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę (lab.) 
mgr A. Magryta w dniu 20.03 s. 0.77 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 
plastyczno-konstrukcyjną (lab.) 

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni  
w dniu 12.06- s.2.11 

Pedagogika przedszkolna II (w.) 
dr hab. A. Klim-Klimaszewska prof. uczelni 

w dniu 03.04- s.1.39 

 

 
 

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę (lab.) dr 
A. Fijałkowska-Mroczek  w dniu 20.03- s.1.15 

 (zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 
Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę (lab.) mgr 

A. Magryta s. .0.77 
w dniu 03.04 

Metody wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 
(lab.)  

mgr A. Wiesner 
w dniach 24.04– s. 2.1; 29.05 – s.1.15; 12.06- s.2.11 

 
 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez 
działalność plastyczno-konstrukcyjną 

(lab.) 
dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 

w dniach 13.03 s.2.9 
Stymulowanie rozwoju dziecka przez 

muzykę (lab.) mgr A. Magryta 

w dniach 08.05; 22.05;19.06- s.0.77 

Śródroczna praktyka ogólno-pedagogiczna (lab.)  dr E. 
Wyczółkowska w dniach 19.03-  s.2.10 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez teatr i dramę 
(lab.) 

 dr L. Rzeszutek  
w dniu 23.04- s.2.10 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 
plastyczno-konstrukcyjną (lab.) 

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 
w dniach 2.04; 11.06 s.2.1 

 
 

 

Pedagogika wczesnoszkolna II 
(w.) 

dr S. Wieruszewska-Duraj w dniach 
12.03; 26.03; 07.05- s.2.9 

Śródroczna praktyka ogólno-
pedagogiczna (lab.)  

dr E. Wyczółkowska w dniach 
21.05- s. 2.9; 18.06- s.2.1 

Pedagogika wczesnoszkolna II 
(w.) 

dr S. Wieruszewska-Duraj w dniach 
12.03; 26.03- s.2.9 

Stymulowanie rozwoju dziecka 
przez teatr i dramę (lab.) 

 dr L. Rzeszutek w dniach 07.05; 
21.05- s. 2.9; 18.06- s. 2.1 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę (lab.) 

mgr A. Magryta 
w dniu 20.03 s. 0.77 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 
plastyczno-konstrukcyjną (lab.) 

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 
w dniu 12.06- s.2.11 

Pedagogika przedszkolna II (w.) 
dr hab. A. Klim-Klimaszewska prof. uczelni 

w dniu 03.04 s.1.39 

 

 Stymulowanie rozwoju dziecka przez 
działalność plastyczno-konstrukcyjną 

(lab.) 
dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 

w dniach 13.03; 08.05 s.2.9 

 



ROZKŁAD ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, sem. 4 

Godzina 
od-do 

TERMIN ZJAZDU  

SOBOTA NIEDZIELA  
 26.02; 05.03; 14.05 27.02; 06.03; 15.05 

800-900 
  

  

  

900-1000 

  

  

  

  

1000-1100 
  

 
 

  

1100-1200 

  

  

  

  

1200-1300 

  

  

  

  

1300-1400 
  

  

  

1400-1500 

  

  

  

  

1500-1600 

  

  

 
 

  

1600-1700 

  

  

  

  

1700-1800 

  

  

  

  

1800-1900 

  

  

  

  

1900-2000 

  

  

  

  

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez 
literaturę (lab.) dr A. Fijałkowska-Mroczek 

(zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 
w dniach 05.03; 14.05- s.1.15 

 
Śródroczna praktyka ogólno-pedagogiczna 

(lab.)   

dr E. Wyczółkowska w dniu 26.02- s.2.14 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez 
literaturę (lab.) dr A. Fijałkowska-

Mroczek w dniach 05.03; 14.05- s.1.15 
(zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez 
teatr i dramę (lab.) 

 dr L. Rzeszutek  
w dniu 26.02-  s.2.14 

 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez teatr i 
dramę (lab) 

dr L. Rzeszutek w dniu 26.02.- s.2.14 
Metody wczesnego wspomaganie rozwoju 
dziecka (lab.) mgr A. Wiesner w dniu 05.03- 

s.1.15 
Śródroczna praktyka ogólno-pedagogiczna 

(lab.) 
dr E. Wyczółkowska w dniu 14.05- s.1.15 

 

Śródroczna praktyka ogólno-pedagogiczna 
(lab.)   

dr E. Wyczółkowska  
27.02- s.3.9 

06.03; 15.05- s.2.1 

Śródroczna praktyka ogólno-pedagogiczna 
(lab.) 

dr E. Wyczółkowska w dniu 27.02 -s.3.9 
Stymulowanie rozwoju dziecka przez 

literaturę (lab.) dr A. Fijałkowska-Mroczek  
w dniach 06.03; 15.05- s.2.1 

(zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez teatr i dramę (lab.) 
dr L. Rzeszutek w dniu 27.02- s.3.9 

 
Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę (lab.)  

dr A. Fijałkowska-Mroczek  
w dniach 06.03; 15.05- s.2.1 

 (zastępstwo z mgr K. Frączkowską) 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez teatr i 
dramę (lab.) 

dr L. Rzeszutek  
w dniach 27.02- s.3.9; 

06.03 – s. 2.1  
Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 

plastyczno-konstrukcyjną (lab.) 

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 
w dniu 15.05 s.2.1 

 

 

 

Metody wczesnego wspomaganie 
rozwoju dziecka (lab.)  

mgr A. Wiesner 
 w dniach 26.02- s. 2.14 

 
05.03; 14.05 

- s.1.15 

 

Stymulowanie rozwoju 
dziecka przez teatr i dramę 

(lab.) 
dr L. Rzeszutek w dniu 

05.03- s.1.15 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez działalność 
plastyczno-konstrukcyjną (lab.) 

dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni 
w dniu 15.05 s.2.1 

 

 

 


