
*- w przypadku egzaminu pisemnego dokumentacją jest test lub praca pisemna zamieszczone na platformie, zaś w przypadku egzaminu ustnego należy przygotować listę studentów 
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** - wykorzystane narzędzie IT powinno umożliwiać archiwizowanie prac egzaminacyjnych 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ rok akademicki 2021/2022/studia niestacjonarne 
/27 czerwca – 17 lipca/ 

 
 

Pedagogika – studia I stopnia 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator 
Termin 

egzaminu 
Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Sala/ Narzędzie IT** 

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

27.06.2022 pisemny Moodle 

I rok Pedagogika Dydaktyka dr Krystyna Kusiak 28.06.2022 pisemny Moodle 

I rok Pedagogika Pedagogika społeczna dr Katarzyna Nowosad 30.06.2022 pisemny Moodle 

I rok Ped. opiek-wychow.  
z terapią pedagogiczną 

Wprowadzenie do pedagogiki 
opiekuńczej 

dr Joanna Wrótniak 03.07.2022 pisemny Moodle 

I rok Ped. opiek-wychow.  
z terapią pedagogiczną 

Wprowadzenie do pedagogiki 
rodziny 

dr Magdalena Barabas 01.07.2022 pisemny Moodle 

II rok Ped. opiek-wychow.  
z terapią pedagogiczną 

Instytucjonalne poradnictwo 
pedagogiczne 

dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, 
prof. uczelni 

27.06.2022 pisemny Moodle  

II rok Ped. opiek-wychow.  
z terapią pedagogiczną 

Teoretyczne podstawy terapii 
pedagogicznej 

dr Lilianna Klimek 
26.06.2022 pisemny 3.32 

II rok Ped. opiek-wychow.  
z terapią pedagogiczną 

Diagnoza trudności w uczeniu się  dr Lilianna Klimek 
28.06.2022 pisemny Moodle 

III rok Ped. opiek-
wychow. z terapią pedag. 

Elementy logopedii Dr Lilianna Klimek 28.06.2022 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) 

Sala/Narzędzie IT**   

I rok PPW/5-let. mgr Pedeutologia  dr Teresa Sokołowska-Dzioba  
25.06.2022 
02.07.2022 

pisemny 4.06 

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

28.06.2022 pisemny  Moodle  

I rok PPW/5-let. mgr Dydaktyka   dr Krystyna Kusiak  30.06.2022 pisemny Moodle 

I rok PPW/5-let. mgr Podstawy pedagogiki Marii Montessori  dr Iwona Zwierzchowska  09.07.2022 pisemny Moodle 

 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia 

 
rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 

egzaminu 
Forma egzaminu* 
(pisemny, ustny) 

Sala/Narzędzie IT** 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Język obcy z elementami języka 
specjalistycznego   

mgr Patrycja Linkiewicz 
mgr Wiesław Dacka  

02.07.2022 pisemny 
Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Psychologia społeczna  dr Jolanta Wolińska 27.06.2022 pisemny 
Moodle 

I rok PPW/wszystkie 
specjalności 

Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna w 
aspekcie społecznym i rozwojowym  

dr hab. Jolanta Andrzejewska, 
 prof. uczelni   

27.06.2022 pisemny 
Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach  

Pedagogika specjalna  
dr hab. Monika Parchomiuk, 
 prof. uczelni  

06.07.2022 pisemny 
Moodle 

I rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
niepełnosprawnością sensoryczną  

dr hab. Beata Szabała 26.06.2022 pisemny 
2.02   

I rok PPW z edukacją w 
systemie Montessori  

Psychologia i filozofia edukacji 
Montessori  

dr hab. Beata Bednarczuk, prof. 
uczelni 

28.06.2022 pisemny 
Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Wybrane aspekty edukacji 
zintegrowanej  

dr hab. Beata Bednarczuk, prof. 
uczelni 

28.06.2022 pisemny 
Moodle 

II rok PPW z edukacją 
dzieci o spec. potrzebach 

Edukacja i rehabilitacja dziecka z 
autyzmem  

dr Małgorzata Brodacka 02.07.2022 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) 
Sala/Narzędzie IT 

I rok Pedagogiki specjalnej 

IIo    Wszystkie specjalności 
Strategie ilościowe w badaniach 

pedagogicznych 
dr Agnieszka Gabryś 02.07.2022 pisemny moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 

IIo    Wszystkie specjalności 
Współczesne tendencje w pedagogice 

specjalnej 
dr hab. Piotr Gindrich, prof. uczelni 03.07.2022 pisemny moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 

IIo    Wszystkie specjalności 
Wybrane zagadnienia psychologii 

klinicznej 
dr Ewa Zawadzka 09.07.2022 pisemny moodle 

I rok Pedagogiki specjalnej 

IIo    Wszystkie specjalności 
Język obcy z elementami języka 

specjalistycznego 

dr Agnieszka Monies-Mizera 

mgr Barbara Kulicka 
03.07.2022 pisemny Stacjonarnie Aula B 

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 Małgorzata Brodacka 27.06.2022 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 Katarzyna Rusinek 02.07.2022 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 07.07.2022 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 hab. Anna Prokopiak 03.07.2022 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 28.06.2022 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 hab. Anna Prokopiak 02.07.2022 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 II stopnia  
 

rok/kierunek/specjalność przedmiot egzaminator Termin 

egzaminu 

Forma egzaminu* 

(pisemny, ustny) 

Sala/Narzędzie IT** 

I rok Pracy socjalnej – 

studia II stopnia  
Poradnictwo zawodowe dr Katarzyna Nowosad 02.07.2022 pisemny stacjonarnie, s. 206 

I rok Pracy socjalnej – 

studia II stopnia 

Tworzenie i zarządzanie projektem 

socjalnym 
prof. dr hab. Anna Kanios 01.07.2022 pisemny moodle 

I rok Pracy socjalnej – 

studia II stopnia 

Język obcy z elementami języka 

specjalistycznego 
mgr Anna Krajka 28.06.2022 pisemny moodle 

 

 

 
 


