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Oferujemy studia:
• licencjackie
• magisterskie
• podyplomowe
studia w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalna atmosfera, 
kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami

     porozmawiaj

Przyjdź,
   zobacz,

Punkt informacyjny: parter uczelni, wejście od ul. Schillera

Możesz uczestniczyć w wykładach otwartych

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
Czekamy na Ciebie 17 maja 2018, godz. 9.45 – 17.00

Studia I stopnia na kierunku pedagogika 
wyróżnione certyfi katem – „Laur Innowacji” 
za wdrożenie najbardziej nowatorskich 
i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy 
materialnej i technologii wspierających 
proces dydaktyczny.

W tym dniu zapraszamy na konferencję naukową: Wychowanie i szkolnictwo 
ewangelickie w XVI i XVII wieku, możesz uczestniczyć w wybranej sesji, wykładzie 
lub w całej konferencji. Szczegóły w programie konferencyjnym albo na www.
pedagogika.chat.edu.pl

Godzina Wykładowca Temat wykładu, ćwiczeń Sala

 9:45 - 11:15 dr H. Vorozhko
Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, plastyka, technika) 
we wczesnej edukacji dziecka

II

 9:45 - 11:15 mgr R. Rudnicka Język angielski VII

 9:45 - 11:15 mgr R. Rudnicka Fonetyka praktyczna VII

10:50 - 12:20 dr J. Koleff  - Pracka Mediacje w pracy z rodziną XI

11:30 - 13:00 mgr E. Byrtek
Wychowanie fi zyczne i edukacja zdrowotna w przedszkolu 
i klasach I-III

II

13:15 - 14:45 dr I. Kochan Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela I

13:15 - 14:45 mgr M. Frysz Wiedza o krajach anglojęzycznych III

13:15 - 14:45 mgr A. Walczak Wprowadzenie do socjologii VII

15:00 - 16:30 dr E. Bednarz Metodyka pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej II

15:00 - 16:30 dr I. Kochan Pedagogika społeczna III

15:00 - 16:30 dr J. Koleff  - Pracka Mediacje rówieśnicze IV

15:00 - 16:30 dr R. Bodarski Współczesne problemy pedagogiki dorosłych V

15:00 - 16:30 mgr E. Byrtek Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania VI

15:00 - 16:30 mgr A. Walczak Socjologia wychowania VII


