
*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

LISTA PRZEDMIOTÓW W SESJI LETNIEJ rok akademickim 2020/2021 
z których przeprowadzane będą zaliczenia końcowe w trybie zdalnym 

/23 czerwca – 13 lipca/ 
 

STUDIA STACJONARNE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia 5-letnie magisterskie 

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 

(pisemne, ustne) 
Narzędzie IT (Moodle, 

Teams i inne)** 

I rok PPW/5-let. mgr Pedeutologia  
dr Małgorzata Samujło (WY) 
mgr Anna Kopacz (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Teoria wychowania  
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, 
prof. uczelni (WY) 
dr Katarzyna Wołk (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Dydaktyka   dr Krystyna Kusiak  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Psychologia dziecka  dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr 
Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

dr Agnieszka Ziarkowska-Robak  pisemne Teams 

I rok PPW/5-let. mgr Pedagogika przedszkolna  
dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
prof. uczelni  

pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Pedagogika wczesnoszkolna  dr Ewa Sosnowska-Bielicz pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr Psychologia dziecka  
dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS 
dr Ewa Sosnowska-Bielicz  

pisemne  Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr Psychologia rodziny  dr Ewa Sosnowska-Bielicz  pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr 
Psychologiczne podstawy nauczania 
języka obcego dzieci  

dr Łucja Domańska (WY) 
dr Ewa Zawadzka (CA) 

pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr 
Pedagogiczne podstawy nauczania języka 
obcego dzieci  

dr Urszula Olejnik  pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

II rok PPW/5-let. mgr Podstawy pedagogiki Marii Montessori  dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr 
Wprowadzenie do edukacji 
polonistycznej  

dr Małgorzata Centner-Guz  pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr 
Wprowadzenie do edukacji 
matematycznej w przedszkolu i szkole  

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia (WY) 
dr Ewa Kozak-Czyżewska (CA) 

pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr Tutoring w praktyce pedagogicznej  
dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. 
UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr 
Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

mgr Małgorzata Szymańska  pisemne  Moodle 

 
 

 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia I stopnia 

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 

(pisemne, ustne) 
Narzędzie IT (Moodle, 

Teams i inne)** 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

System oświatowo-wychowawczy 
 w Polsce  

dr hab. Agnieszka Buczak  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Etyka i rozwój zawodowy  dr hab. Izabela Łukasik , prof. UMCS pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Pedagogika medialna dr Rafał Wawer pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Elementy prawa rodzinnego i 
opiekuńczego  

dr Agnieszka Szczekala  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Elementy psychologii klinicznej dziecka  dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Partnerstwo edukacyjne  dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Metodyka pracy z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi  

dr Wojciech Czerski  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka  dr Małgorzata Chojak  pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Wychowanie literackie dziecka  dr Małgorzata Centner-Guz  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Edukacja zdrowotna z metodyką  
dr Anna Bieganowska-Skóra  
mgr Anna Kopacz  

pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole  dr Małgorzata Chojak  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Przedmiot fakultatywny  dr Małgorzata Centner-Guz  pisemne Moodle 

III rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium dyplomowe  

Prof. dr hab. Sabina Guz  
dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS 
dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS  
dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  
dr Marzena Okrasa  
dr Ewa Niestorowicz  

pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Pedagogika Froebla  dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Pedagogika Freineta  dr Krystyna Kusiak  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Edukacja outdorowa  
dr hab. Teresa Parczewska,  
prof. UMCS 

pisemne Moodle 

III rok PPW z wczesnym 
nauczaniem jęz. ang. 

Elementy pedagogiki M. Montessori  dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

III rok PPW z wczesnym 
nauczaniem jęz. ang. 

Ocena osiągnieć ucznia  dr Małgorzata Krzemińska-Adamek  pisemne Teams 

III rok PPW z wczesnym 
nauczaniem jęz. ang. 

Praktyczna nauka języka angielskiego – 
sprawności zintegrowane  

mgr Katarzyna Góral  ustne Teams 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 
(pisemne, ustne) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

mgr Natalia Rola, mgr Lucyna 
Kulas, mgr Iwona Kandzierska  
  

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Seminarium magisterskie  prof. dr hab. Janusz Kirenko  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Urszula Oszwa, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Beata Bednarczuk, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Teresa Parczewska, 
 prof. UMCS  

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie dr hab. Krzysztof Stachyra  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Psychologia społeczna  
dr Jolanta Wolińska 
mgr Anna Stachyra-Sokulska  

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Szkoła w społeczeństwie  dr Anna Witek  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Andragogika  dr Grzegorz Sanecki  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Media w komunikacji społecznej  dr Rafał Wawer  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Strategie ilościowe w badaniach 
pedagogicznych  

dr Ewa Kozak-Czyżewska  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Strategie ilościowe w badaniach 
pedagogicznych  

dr Marlena Duda  pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Edukacja językowa w przedszkolu i szkole 
dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
prof. UMCS  
dr Małgorzata Centner-Guz (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna w 
aspekcie społecznym i rozwojowym  

dr hab. Jolanta Andrzejewska,  
prof. uczelni  

pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach  

Pedagogika specjalna  
dr hab. Monika Parchomiuk, 
prof. UMCS (WY) 
mgr Elżbieta Kręcisz-Plis  (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sensoryczną  

dr hab. Beata Szabała (WY) 
dr Małgorzata Gulip (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori  

Psychologia i filozofia edukacji M. 
Montessori  

dr hab. Beata Bednarczuk, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metody obserwacji dziecka i środowiska 
szkolnego w grupie Montessori  

dr Anna Tychmanowicz  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metody pracy z materiałami z zakresu 
praktycznego życia  

dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

 Seminarium magisterskie  prof. dr hab. Sabina Guz  pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
prof. uczelni  

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Teresa Parczewska, 
prof. uczelni  

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Stanisława Byra, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Dorota Pankowska, prof. 
UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Seminarium magisterskie 
dr hab.  Renata Bednarz-
Grzybek  

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Projektowanie autorskich programów 
edukacyjnych  

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Praca z dzieckiem uzdolnionym  dr hab. Małgorzata Kuśpit  pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Nowoczesne technologie w pracy z 
dzieckiem  

dr Anna Bieganowska-Skóra  pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Przedmiot fakultatywny  
dr hab. Jarosław Krajka, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Przedmiot fakultatywny  mgr Anita Łucjan-Kowalska pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Wybrane aspekty edukacji zintegrowanej  
dr hab. Beata Bednarczuk,  
prof. uczelni (WY) 
dr Krystyna Kusiak CA 

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Projektowanie indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych  

dr Małgorzata Brodacka  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sprzężoną  

dr Małgorzata Brodacka  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
autyzmem  

dr  Anna Prokopiak pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metodyka pracy z materiałami z zakresu 
edukacji językowej  

dr Małgorzata Centner-Guz  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metodyka pracy z materiałami 
matematycznymi  

dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metodyka pracy z materiałami  z zakresu 
edukacji społeczno-przyrodniczej i 
kulturowej  

dr hab. Beata Bednarczuk, 
 prof. UMCS  

pisemne Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia 5-letnie magisterskie 

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 

(pisemne, ustne) 
Narzędzie IT (Moodle, 

Teams i inne)** 

I rok PPW/5-let. mgr Pedeutologia  dr Małgorzata Samujło  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Teoria wychowania  
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, 
prof. uczelni (WY) 
dr Magdalena Barabas  (CA) 

pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Dydaktyka   dr Krystyna Kusiak  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Psychologia dziecka  dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr 
Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

dr Agnieszka Ziarkowska-Robak  pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Pedagogika przedszkolna  
dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
prof. uczelni  

pisemne Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Pedagogika wczesnoszkolna  dr Ewa Sosnowska-Bielicz pisemne Moodle 

 
 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia I stopnia 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 
(pisemne, ustne) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

System oświatowo-wychowawczy 
 w Polsce  

dr hab. Agnieszka Buczak  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Etyka i rozwój zawodowy  dr hab. Izabela Łukasik , prof. UMCS pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Pedagogika medialna dr Rafał Wawer pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Elementy prawa rodzinnego i 
opiekuńczego  

dr Agnieszka Szczekala  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Elementy psychologii klinicznej dziecka  dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Partnerstwo edukacyjne  dr Iwona Zwierzchowska  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Metodyka pracy z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi  

dr Wojciech Czerski  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka  dr Marzena  Kowaluk-Romanek pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Wychowanie literackie dziecka  dr Małgorzata Centner-Guz  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Edukacja zdrowotna z metodyką  dr Anna Bieganowska-Skóra pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole  dr Anna Bieganowska-Skóra pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Przedmiot fakultatywny  dr Anna Bieganowska-Skóra pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Seminarium dyplomowe  
 dr Małgorzata Centner-Guz 
dr Iwona Zwierzchowska  

pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Pedagogika Froebla  dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Pedagogika Freineta  dr Krystyna Kusiak  pisemne Moodle 

III rok PPW z edukacją 
alternatywną 

Edukacja outdorowa  
dr hab. Teresa Parczewska, 
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

 

 

 
 
 
 
 
 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia 

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Forma zaliczenia* 

(pisemne, ustne) 
Narzędzie IT (Moodle, 

Teams i inne)** 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

mgr Patrycja Linkiewicz 
mgr Wiesław Dacka    

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie  prof. dr hab. Janusz Kirenko  pisemny Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Maria Czepil  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Jolanta Andrzejewska  
 prof. UMCS 

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Teresa Zubrzycka-
Maciąg , prof. UMCS  

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Psychologia społeczna  
dr Wojciech Błaszczak (WY) 
mgr Anna Stachyra-Sokulska(CA)  

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Szkoła w społeczeństwie  dr Anna Witek  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Andragogika  dr Grzegorz Sanecki  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Media w komunikacji społecznej  dr Rafał Wawer  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Strategie ilościowe w badaniach 
pedagogicznych  

dr Ewa Kozak-Czyżewska  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Strategie ilościowe w badaniach 
pedagogicznych  

dr Marlena Duda  pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja językowa w przedszkolu i szkole 
dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
prof. UMCS 

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna w 
aspekcie społecznym i rozwojowym  

dr hab. Jolanta Andrzejewska,  
prof. uczelni  

pisemne Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach  

Pedagogika specjalna  
dr hab. Monika Parchomiuk, 
prof. UMCS (WY) 
mgr Elżbieta Kręcisz-Plis  (CA) 

pisemne Moodle 



*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 

uczestniczących w egzaminie wraz z zadanymi im pytaniami 

** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sensoryczną  

dr hab. Beata Szabała (WY) 
dr Małgorzata Gulip (CA) 

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

 Seminarium magisterskie  
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, 
prof. UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Anna Boguszewska, 
prof. UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie 
dr hab. Zdzisław Kazanowski, 
prof. UMCS 

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie dr hab. Renata Bednarz-Grzybek  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie dr Ewa Kozak-Czyżewska  pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Seminarium magisterskie 
dr hab.  Renata Bednarz-
Grzybek  

pisemne Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Projektowanie autorskich programów 
edukacyjnych  

dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  
pisemne 

Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Praca z dzieckiem uzdolnionym  dr hab. Małgorzata Kuśpit  
pisemne 

Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Nowoczesne technologie w pracy z 
dzieckiem  

dr Anna Bieganowska-Skóra  
pisemne 

Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Przedmiot fakultatywny  
dr Anna Kiszczak  
dr hab. Krzysztof Stachyra  
mgr Anita Łucjan-Kowalska  

pisemne 
Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Wybrane aspekty edukacji zintegrowanej  
dr hab. Beata Bednarczuk,  
prof. uczelni (WY) 
dr Krystyna Kusiak CA 

pisemne 
Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Projektowanie indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych  

dr Małgorzata Brodacka  
pisemne 

Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sprzężoną  

dr Małgorzata Brodacka  
pisemne 

Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
autyzmem  

dr  Anna Prokopiak 
pisemne 

Moodle 

 

 


