
*- 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 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ rok akademicki 2020/2021/studia stacjonarne 
/23 czerwca – 13 lipca/ 

 
Animacja kultury – studia I stopnia  

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 

egzaminu 
Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Animacji kultury Podstawy pedagogiki dr Anna Witek 25.06.2021    pisemny Moodle 

I rok Animacji kultury Teoria i praktyka animacji kultury dr Urszula Lewartowicz 28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Animacji kultury Podstawy marketingu dr hab. Małgorzata Kuśpit 23.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Animacji kultury Zarządzanie działalnością kulturalną 
dr hab. Wiesław Żardecki, 
prof. uczelni 

25.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Animacji kultury 
(sp. sceniczna) 

Projekt sceniczny  dr Zbigniew Pakuła  25.06.2021 ustny Moodle 

III rok Animacji kultury 
(sp. multimedialna) 

Projekt multimedialny  dr Wojciech Bobrowicz  07.07.2021 pisemny Moodle 

 
Animacja kultury – studia II stopnia 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Animacji kultury  
Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego  

mgr Dorota Gibka  24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Animacji kultury Antropologia kulturowa  dr Agata Świdzińska  28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Animacji kultury Psychologia komunikacji społecznej  dr Jolanta Wolińska  25.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Animacji kultury Pedagogika czasu wolnego  dr Marzena Okrasa  30.06.202 pisemny Moodle 

II rok Animacji kultury  Etnopedagogika  dr Ilona Nowakowska-Buryła  28.06.2021 pisemny 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 5-letnie magisterskie 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok PPW/5-let. mgr Pedeutologia  dr Małgorzata Samujło  24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Teoria wychowania  
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, 
prof. uczelni  

28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Dydaktyka   dr Krystyna Kusiak  25.06.2021 pisemny Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr Psychologia dziecka  
dr hab. Urszula Oszwa, prof. 
uczelni  

29.06.2021 pisemny Moodle 

II rok PPW/5-let. mgr Podstawy pedagogiki Marii Montessori  dr Iwona Zwierzchowska  28.06.2021 pisemny Moodle 

 
 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia I stopnia 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

III rok PPW 
spec. z edukacją 
alternatywną  

Pedagogika Froebla dr hab. Barbra Bilewicz-Kuźnia  24.06.2021 pisemny 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 Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego   

mgr Natalia Rola  29.06.2021 pisemny  Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Psychologia społeczna  dr Jolanta Wolińska  28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności  

Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna w 
aspekcie społecznym i rozwojowym  

dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
 prof. uczelni   

24.06.2021 pisemny    Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach  

Pedagogika specjalna  
dr hab. Monika Parchomiuk, 
 prof. uczelni  

25.06.2021 pisemny    Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sensoryczną  

dr hab. Beata Szabała 23.06.2021 pisemny    Moodle 

I rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori  

Psychologia i filozofia edukacji M. 
Montessori  

dr hab. Beata Bednarczuk, 
 prof. uczelni  

25.06.2021 pisemny    Moodle 

II rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Wybrane aspekty edukacji 
zintegrowanej  

dr hab. Beata Bednarczuk, prof. 
uczelni  

23.06.2021 pisemny    Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
autyzmem  

dr hab. Anna Prokopiak  24.06.2021 pisemny    Moodle 

II rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori  

Metodyka pracy z materiałami z 
zakresu edukacji językowej  

dr Małgorzata Centner-Guz  24.06.2021 pisemny    Moodle 

II rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori 

Metodyka pracy z materiałami z 
zakresu edukacji językowej 

dr hab. Beata Bednarczuk, 
 prof. uczelni   

25.06.2021 pisemny    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 – studia I stopnia 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator 
Termin 

egzaminu 
Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pedagogika Teoria wychowania  
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. 
uczelni 

23.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogika Dydaktyka dr Krystyna Kusiak 28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogika Pedagogika społeczna dr hab. Anna Dudak, prof. uczelni 24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Ped. opiek-wychow. 
z terapią pedagogiczną 

Wprowadzenie do pedagogiki 
opiekuńczej 

dr Joanna Wrótniak 30.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Ped. opiek-wychow. 
z terapią pedagogiczną 

Wprowadzenie do pedagogiki rodziny dr Magdalena Barabas 23.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Ped. 
resocjalizacyjnej 

Wprowadzenie do psychologii 
społecznej 

dr Krzysztof Leoniak 28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Ped. 
resocjalizacyjnej 

Praca socjalna  dr Patrycja Zielińska 25.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Ped. opiek-wychow. 
z terapią pedagogiczną 

Teoretyczne podstawy terapii 
pedagogicznej 

dr Lilianna Klimek 24.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Ped. opiek-wychow. 
z terapią pedagogiczną 

Diagnoza trudności w uczeniu się  dr Lilianna Klimek 23.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Ped. 
resocjalizacyjnej 

Metodyka resocjalizacji w środowisku 
otwartym 

dr hab. Andrzej Węgliński, prof. 
uczelni 

23.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Ped. 
resocjalizacyjnej 

Praca socjalna dr Patrycja Zielińska 28.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Ped. opiek-
wychow. z terapią 
pedagogiczną 

Elementy logopedii  dr Lilianna Klimek 26.06.2021 pisemny 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 – studia II stopnia  
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pedagogiki II o Psychologia społeczna dr Jolanta Wolińska 24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki II o Pedagogika opiekuńcza dr Joanna Wrótniak 29.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki II o 
Metodyka pracy z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie 

dr Joanna Wrótniak 25.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki II o Podstawy profilaktyki społecznej dr Magdalena Barabas 23.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki II o 
Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego 

mgr Patrycja Linkiewicz 30.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki II o 
Metodyka pracy z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie 

dr Joanna Wrótniak 23.06.2021 pisemny Moodle 

 
 

Pedagogika specjalna – studia 5-letnie magisterskie 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Psychologia społeczna dr Barnaba Daniluk 02.07.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Psychologia rozwojowa i wychowawcza dr Małgorzata Samujło 29.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Psychologia kliniczna dr Łucja Domańska 23.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Strategie ilościowe w badaniach 
pedagogicznych 

dr Magdalena Boczkowska 30.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Strategie jakościowe w badaniach 
pedagogicznych 

dr Marlena Duda 05.07.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki specjalnej – 
studia 5-letnie magisterskie 

Teoretyczne i prawne podstawy 
edukacji integracyjnej i włączającej 

dr Małgorzata Brodacka 08.07.2021 pisemny 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 specjalna – studia II stopnia  
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Wszystkie specjalności 

Strategie ilościowe e badaniach 
pedagogicznych 

dr hab. Stanisława Byra, prof. 
Uczelni 

25.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Wszystkie specjalności 

Współczesne tendencje w pedagogice 
specjalnej 

dr hab. Dorota Chimicz 24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Wszystkie specjalności 

Wybrane zagadnienia psychologii 
klinicznej 

dr Ewa Zawadzka 02.07.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Wszystkie specjalności 

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego 

mgr Izabella Niewiadoma 01.07.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Resocjaliz. z Socjo. 

Metodyka  oddziaływania 
resocjalizującego i 
socjoterapeutycznego 

dr hab. Andrzej Węgliński, prof. 
uczelni 

30.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Diagnoza i terapia osób z trudnościami 
w uczeniu się 

dr hab. Piotr Gindrich, prof. uczelni 23.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Metodyka pracy z osobami z 
werbalnymi i niewerbalnymi 
trudnościami w uczeniu się 

dr hab. Piotr Gindrich, prof. uczelni 28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Planowanie, realizacja i monitoring 
działań wspierających w edukacji 
integracyjnej i włączającej 

dr Magdalena Wójcik 30.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Organizacja edukacji włączającej i 
integracyjnej 

dr hab. Beata Szabała 29.06.2021 pisemny Moodle 

 

II rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Ogólnorozwojowe metody terapii osób 
z autyzmem 

dr Magdalena Wójcik 29.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Psychodydaktyczne metody terapii 
osób z autyzmem 

dr Magdalena Wójcik 25.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pedagogiki specjalnej 
IIo    Sp. Eduk. i rehab. os. z 
autyzm. i trudn. w ucz. się 

Metodyka rehabilitacji społecznej osób 
z trudnościami w uczeniu się 

dr Anna Prokopiak 24.06.2021 pisemny 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 

Praca socjalna – studia I stopnia  
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia  

Psychologia społeczna dr Jolanta Wolińska 25.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia  

Pedagogika społeczna prof. dr hab. Ryszard Bera 24.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Pedagogika pracy dr hab. Anna Dudak, prof. uczelni 29.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Pedagogika pracy 
dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, 
prof. uczelni 

30.06.2021 pisemny Moodle 

 

II rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Metodyka pracy socjalnej prof. dr hab. Anna Kanios  28.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Diagnostyka problemów społecznych 
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, 
prof. uczelni 

23.06.2021 pisemny Moodle 

 

II rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Psychopatologia dr Renata Krawczyk 25.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Pracy socjalnej – 
studia I stopnia 

Projektowanie i ewaluacja w pomocy 
społecznej 

Prof. dr hab. Anna Kanios 23.06.2021 pisemny Moodle 

 
Praca socjalna – studia II stopnia  

 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 
egzaminu 

Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Pracy socjalnej – 
studia II stopnia  

Poradnictwo zawodowe dr Katarzyna Nowosad 23.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pracy socjalnej – 
studia II stopnia 

Tworzenie i zarządzanie projektem 
socjalnym 

prof. dr hab. Anna Kanios 30.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Pracy socjalnej – 
studia II stopnia 

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego 

mgr Natalia Rola 29.06.2021 pisemny Moodle 

 

II rok Pracy socjalnej – 
studia II stopnia 

Asystentura rodzin 
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, 
prof. uczelni 

23.06.2021 pisemny 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 

Psychologia – studia 5-letnie magisterskie 
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin egzaminu 
Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Narzędzie IT (Moodle, 
Teams i inne)** 

I rok Psychologia  Biologiczne podstawy zachowania  dr Beata Daniluk 28.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Psychologia  Psychologia poznania dr Renata Wiechnik 02.07.2021 pisemny Moodle 

I rok Psychologia  Psychologia emocji i motywacji prof. dr hab. Barbara Gawda 30.06.2021 pisemny Moodle 

I rok Psychologia  Historia myśli psychologicznej  
dr hab. Cezary Domański, prof. 
uczelni 

25.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Psychologia  
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu 
życia 

dr Małgorzata Kostka-Szymańska 24.06.2021 pisemny Moodle 

II rok Psychologia  Psychologia różnic indywidualnych dr Anna Błaszczak 23.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia  Psychiatria dr hab. n. med. Jolanta Masiak 01.07.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia  Psychopatologia dr Beata Daniluk 29.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia  
 

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego 

mgr Natalia Rola  
mgr Dorota Gibka  
mgr Lucyna Kulas  

23.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia, 
specjalność psychologia 
kliniczna 

Problemy kliniczne w różnych fazach 
życia 

dr hab. Aneta Borkowska, prof. 
uczelni 
dr Beata Daniluk 

25.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia, 
specjalność psychologia 
rodziny 

Nowe zjawiska w rodzinie dr Katarzyna Rutkowska 25.06.2021 pisemny Moodle 

III rok Psychologia, 
specjalność psychologia 
społeczna 

Analiza zjawisk społecznych dr Paweł Koniak 25.06.2021 pisemny Moodle 

IV rok Psychologia Diagnoza psychologiczna 
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-
Kupis 
 

05.07.2021 pisemny Moodle 

 


