
edycja: 12.10.2022

14.10.2022
Bezpieczeństwo i higiena 

pracy

Diagnoza i terapia 

pedagogiczna

Doradztwo zawodowe z 

coachingiem i pośrednictwo 

pracy

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagog 

szkolny

Pedagogika specjalna - 

edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

(oligofrenopedagogika)

Pedagogika specjalna - 

edukacja i rehabilitacja osób 

ze spektrum autyzmu i 

Zespołem Aspergera

Pedagogika specjalna - 

rewalidacja dzieci i młodzieży 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

Pedagogika specjalna - 

surdopedagogika

Resocjalizacja i profilaktyka 

społeczna
Socjoterapia dzieci i młodzieży Technika. Zajęcia techniczne

Wychowanie do życia w 

rodzinie i wychowanie 

seksualne

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Metodyka pracy 

korekcyjno-

kompensacyjnej

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Metodyka pracy 

korekcyjno-

kompensacyjnej

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Dokumentacja BHP w 

zakładzie pracy

Łojek Andrzej (mgr)

TWP sala nr 1 (parter)

Wymagania BHP dotyczące 

budynków i pomieszczeń 

pracy. Zagrożenia 

budowlane

Łojek Andrzej (mgr)

TWP sala nr 1 (parter)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Metodyka pracy 

opiekuńczo – 

wychowawczej

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Metodyka pracy 

opiekuńczo – 

wychowawczej

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Podstawy teoretyczne 

doradztwa zawodowego

Barankiewicz Agnieszka 

(mgr)

TWP sala nr 4 (parter)

Podstawy teoretyczne 

doradztwa zawodowego

Barankiewicz Agnieszka 

(mgr)

TWP sala nr 4 (parter)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Alternatywne metody 

komunikowania się 

/język migowy/

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Praca z rodziną dziecka z 

niepełnosprawnością 

intelektualną

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Alternatywne metody 

komunikowania się 

/język migowy/

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Praca z rodziną osób ze 

spektrum autyzmu

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej dzieci i 

młodzieży

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Metodyka pracy 

socjoterapeutycznej dzieci i 

młodzieży

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Metodyka pracy 

resocjalizacyjnej. Metody i 

techniki oddziaływań 

resocjalizacyjnych

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Metodyka pracy 

resocjalizacyjnej. Metody i 

techniki oddziaływań 

resocjalizacyjnych

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

II S  14.10.2022 - 15.10.2022

15:30-17:15

17:20-19:05

19:10-20:40

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Dydaktyka wychowania do 

życia  w rodzinie i 

wychowania seksualnego. 

Metodyka nauczania 

wychowania do życia w 

rodzinie

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Dydaktyka wychowania do 

życia  w rodzinie i 

wychowania seksualnego. 

Metodyka nauczania 

wychowania do życia w 

rodzinie

Barankiewicz Zdzisława 

(mgr)

TWP sala nr 23 (II piętro)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Podstawy rysunku 

technicznego i geometrii 

wykreślnej

Łojek Andrzej (mgr)

TWP sala nr 1 (parter)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Alternatywne metody 

komunikowania się 

/język migowy/

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Praca z rodziną dziecka ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Podstawy rysunku 

technicznego i geometrii 

wykreślnej

Łojek Andrzej (mgr)

TWP sala nr 1 (parter)

Organizacja roku 

akademickiego 2022/2023                                              

na studiach 

podyplomowych  

(zaliczenia, praktyki,                            

praca końcowa)

Mianecka Julia (dr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Język migowy

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)

Praca z rodziną dziecka ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

Koźluk Maria (mgr)

TWP sala nr 13 (I piętro)


