
Plan konsultacji : PEDAGOGIKA – studia zaoczne licencjackie  

rok akademicki 2017/18, semestr zimowy 

 

Data 

Studia licencjackie Studia licencjackie 

I rok, I semestr      sala 20 II rok, IV semestr     sala 21 

 

07.10.2017 

sobota  

 Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 

08.10.2017 

niedziela  

Historia myśli pedagogicznej   

 

Teoretyczne podstawy kształcenia  

 

 Pedagogika społeczna  

 

 

14.10.2017 

sobota 

 Technologia informacyjna  

 

 Język angielski   

 

 

15.10.2017 

niedziela  

Filozofia   

 

Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 

22.10.2017 

niedziela 

Historia myśli pedagogicznej   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

Pojęcia i systemy pedagogiczne   

 

Proseminarium  

 

 

28.10.2017 

sobota 

Socjologia   

 

 

Język angielski   

 

 

 

 



Plan konsultacji : PEDAGOGIKA – studia zaoczne licencjackie  

rok akademicki 2017/18, semestr zimowy 

 

Data 

Studia licencjackie Studia licencjackie 

I rok, I semestr      sala 20 II rok, IV semestr     sala 21 

 

29.10.2017 

niedziela  

Filozofia   

 

Język angielski   

 

 Technologia informacyjna  

 

 

05.11.2017 

niedziela  

Pojęcia i systemy pedagogiczne   

 

 Kultura współczesna  

 

Historia myśli pedagogicznej   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

 

18.11.2017 

sobota 

Socjologia   

 

Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 

19.11.2017 

niedziela  

 Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 Emisja głosu  

 

 

26.11.2017 

niedziela 

Język angielski   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

Psychologia   

 

Technologia informacyjna  

 

 

02.12.2017 

sobota 

Socjologia   

 

Emisja głosu  

 

Filozofia   

 

Kultura współczesna  

 

 

 



Plan konsultacji : PEDAGOGIKA – studia zaoczne licencjackie  

rok akademicki 2017/18, semestr zimowy 

 

Data 

Studia licencjackie Studia licencjackie 

I rok, I semestr      sala 20 II rok, IV semestr     sala 21 

 

03.12.2017 

niedziela  

 Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 

10.12.2017 

niedziela  

Historia myśli pedagogicznej   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

Pojęcia i systemy pedagogiczne   

 

Proseminarium  

 

 

16.12.2017 

sobota 

Socjologia   

 

Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

Język angielski   

 

Język angielski   

 

 

17.12.2017 

niedziela  

Filozofia   

 

Kultura współczesna  

 

Psychologia   

 

Język angielski   

 

 

14.01.2018 

niedziela 

Psychologia   

 

Język polski z literaturą dla dzieci   

 

 Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 

20.01.2018 

sobota 

Filozofia   

 

Kultura współczesna  

 

 Emisja głosu  

 

 

 



Plan konsultacji : PEDAGOGIKA – studia zaoczne licencjackie  

rok akademicki 2017/18, semestr zimowy 

 

Data 

Studia licencjackie Studia licencjackie 

I rok, I semestr      sala 20 II rok, IV semestr     sala 21 

 

21.01.2018 

niedziela  

Pojęcia i systemy pedagogiczne   

 

Proseminarium  

 

Historia myśli pedagogicznej   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

 

28.01.2018 

niedziela  

Filozofia   

 

Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

Język angielski   

 

Teoria i metodyka wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej  

 

 

03.02.2018 

sobota 

Socjologia   

 

Kultura współczesna  

 

 Emisja głosu  

 

 

04.02.2018 

niedziela  

Historia myśli pedagogicznej   

 

Język polski z literaturą dla dzieci   

 

Pojęcia i systemy pedagogiczne   

 

Matematyka z przyrodą we wczesnej edukacji   

 

 

10.02.2018 

sobota 

Psychologia   

 

Technologia informacyjna  

 

 Emisja głosu  

 

 

11.02.2018 

niedziela 

Filozofia   

 Pedagogika społeczna  

  

17.02.2018 

sobota 

 Teoretyczne podstawy wychowanie   

Pedagogika społeczna  

 

 


