
ROZKŁAD ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE 

Pedagogika Specjalna II°, zs. Socjoterapia sem. 2 

Godzina 
od-do 

TERMIN ZJAZDU  TERMIN ZJAZDU 

SOBOTA NIEDZIELA  SOBOTA  NIEDZIELA  

 26.02;12.03;  27.02; 13.03; 19.06.2022 
26.03; 02.04; 07.05; 21.05; 

18.06 
27.03; 08.05; 
22.05.2022 

800-900
 

    

    

    

    

900-1000
 

    

    

    

    

1000-1100
 

    

    

    

    

1100-1200
 

    

    

    

    

1200-1300
 

    

    

    

    

1300-1400
 

    

    

    

    

1400-1500
 

    

    

    

    

1500-1600
 

    

    

    

    

1600-1700
 

    

    

    

    

1700-1800
 

    

    

    

    

1800-1900
 

    

    

    

    

1900-2000
 

    

    

    

    

 W.- wykłady  ;  Ćw.- ćwiczenia  ;  lab.- laboratoria 

Język obcy specjalistyczny angielski  (lab.) 
mgr D. Olejnik w dniach 27.02; - s.2.3; 19.06 s.2.1 

 
Język obcy specjalistyczny rosyjski (lab.) 
dr E. Kozak w dniach 27.02;19.06- s.2.10 

Dynamika rozwoju procesu grupowego (ćw.) mgr 
A. Wiesner w dniu 13.03- s. 2.10 

Metodyka pracy z uczniem niedostosowanym 
społecznie (lab.) dr hab. J. Florczykiewicz prof. 

uczelni w dniu 19.06- s.2.1 
Dynamika rozwoju procesu grupowego (ćw.) mgr 

A. Wiesner w dniu 13.03- s. 2.10 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym (ćw) mgr 

B. Sacharczuk w dniu 27.02- s. 2.3 

Socjoterapia (w.) 
dr K. Skalska w dniach 27.02 s.2.3;  

19.06- s.2.1 
Trening umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych (lab.) 
dr M. Sałtykowa –Wołkowicz w dniu 13.03 

s.2.10  

 
Trening umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych (lab.) 
dr M.S Sałtykowa –Wołkowicz w dniach 

27.02- s.2.3; 13.03 

s.2.10  

Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń 
zachowania z elementami psychopatologii (w.) 

dr J. Zienkiewicz w dniach 26.03; 07.05- s.2.10 
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym (ćw) 

mgr B. Sacharczuk w dniu 02.04- s.2.9 
Socjoterapia (w.) 

dr K. Skalska w dniu  21.05- s. 2.10 

 

Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń 
zachowania z elementami psychopatologii (w.) 

dr J. Zienkiewicz w dniach 26.03; 07.05 s.2.10 
 

Dynamika rozwoju procesu grupowego (ćw.) mgr A. 
Wiesner w dniu  02.04- s.2.9 

Trening umiejętności psychospołecznych i 
wychowawczych (lab.) 

dr M. Sałtykowa –Wołkowicz w dniach 21.05- s.2.10; 18.06 

s.2.11  

Język obcy specjalistyczny (lab.) 
mgr D. Olejnik  w dniach 27.03; 22.05-  

s. 2.8  
Język obcy specjalistyczny rosyjski (lab.) dr 
E. Kozak w dniach 27.03- s.3.9 ;22.05- s.1.15 
Trening umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych (lab.) 
dr M. Sałtykowa –Wołkowicz 

 w dniu 08.05- s. 2.8 

 

 

Język obcy specjalistyczny (lab.) 
mgr D. Olejnik  w dniach 27.03; 22.05 

s. 2.8 
Język obcy specjalistyczny rosyjski (lab.) dr 
E. Kozak w dniach 27.03- s.3.9 ; 22.05- s.1.15 
Trening umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych (lab.) 

dr M. Sałtykowa –Wołkowicz 
 w dniu 08.05- s. 2.8 

 
 

 Socjoterapia (w.) 
dr K. Skalska w dniu  22.05- s. 2.8 

Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i 
zaburzeń zachowania z elementami 

psychopatologii (w.) 
dr J. Zienkiewicz w dniu 27.03 

s. 2.8 

 

 
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i 
zaburzeń zachowania z elementami 

psychopatologii (w.) 

dr J. Zienkiewicz w dniu 27.03  

s. 2.8 

 

 

Socjoterapia (w.) 
dr K. Skalska w dniu 12.03 s.2.10 

 Metodyka pracy z uczniem 
niedostosowanym społecznie 
(lab.) dr hab. J. Florczykiewicz 

prof. uczelni w dniu 26.02 

s.2.9 

Dynamika rozwoju procesu 
grupowego (ćw.) mgr A. Wiesner 

w dniu 12.03- s.2. 10 

Współpraca ze środowiskiem 
rodzinnym (ćw)  

mgr B. Sacharczuk w dniu 26.02 

s.2.9 
 

Socjoterapia (w.) 

dr K. Skalska w dniu 12.03- s.2. 10 
Metodyka pracy z uczniem 

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

w dniu 26.02- s.2.9 
 
 

Dynamika rozwoju procesu 
grupowego (ćw.)  

mgr A. Wiesner w dniu 12.03-  
s.2. 10 

Współpraca ze środowiskiem 
rodzinnym (ćw)  

mgr B. Sacharczuk w dniu 26.02 
s.2.9 

 

Metodyka pracy z uczniem niedostosowanym 
społecznie (lab.) dr hab. J. Florczykiewicz prof. uczelni w 

dniach 07.05; 21.05 s.2.10 18.06 – s.2.11 
Dynamika rozwoju procesu grupowego (ćw.) mgr A. 

Wiesner w dniu 02.04- s.2.9 
 

Trening umiejętności psychospołecznych i 
wychowawczych (lab.) 

dr M. Sałtykowa –Wołkowicz w dniu 26.03-s.2.10 

Trening umiejętności 
psychospołecznych i wychowawczych 

(lab.) 
dr M. Sałtykowa –Wołkowicz w dniach 26.03 

s.2.10 
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym (ćw) 

mgr B. Sacharczuk w dniu 02.04- s.2.9; 
21.05- s.2.10 


