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dr Rafał Bodarski Andragogika II PS/PRiM/PRiMp egzamin  praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
30.06.2020 30.06.2020

dr Joanna Lewczuk Psychologiczne podstawy rozwoju 
człowieka I PSR/PSS egzamin test jednokrotnego wyboru, udostępniony w aplikacji Teams (z ograniczeniem 

czasowym 45-50 min./20 pytań)
4.06.2020 (termin "0")                         
18.06.2020 (termin "1"); godz. 13.15

dr Agnieszka Rowicka Psychologia wieku dziecięcego WP-S2-WE-PWD2 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
15.06.2020 15.06.2020

dr Rafał Kubicki Patologie społeczne WP-S1-P-PaS6 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
21.06.2020

dr Rafał Kubicki Patologie społeczne WP-S1-PRiMp-PaS6 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
21.06.2020

dr Rafał Kubicki Metody wychowania w resocjalizacji WP-S1-PRiM-MWR6 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
21.06.2020

dr Rafał Kubicki Metody wychowania w resocjalizacji WP-S1-PRiMp-MWR6 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
21.06.2020

dr Rafał Kubicki Resocjalizacyjne programy 
penitencjarne WP-S2-PRiPS-RPP4 egzamin praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 

21.06.2020

prof. Renata Nowakowska-
Siuta Pedagogika porównawcza

WP-S2-P-PP4
egzamin test jednokrotnego wyboru, udostępniony w aplikacji Teams (z ograniczeniem 

czasowym 45-50 min./10 pytań)
16.06.2020 cały dzień/student 
zadecyduje o godzinie podejścia

Ewa Sojka Język angielski - egzamin 
certyfikacyjny B2

II*/III 
PS/PRiM/PRiMp/Te/
WEPO

egzamin test na platformie Moodle lub stacjonarny; egzamin ustny
17.06.2020, godz. 17:00 - część 
pisemna; od 19:00 - część ustna 
stacjonarnie; 18.06. - część ustna 
zdalnie 

ks. dr Artur Aleksiejuk Antropologia kulturowa I WEiPO/WEJA, I 
PSzTP/WEDiTP, I 
PRiPS/PSK

egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
25,06.2020. 25.06.2020.

ks. dr Artur Aleksiejuk Poradnictwo rodzinne I PSK/PRiPS egzamin Opracowanie studium przypadku. Termin nadesłania pracy mailem do dnia 
21.06.2020 21.06.2020

ks. dr Artur Aleksiejuk Historia myśli pedagogicznej II 
WEPO/WEA/PRiM/IIP
RiMp

egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
30.06.2020 30.06.2020

dr Katarzyna Dmitruk-
Sierocińska

Pedgogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna WNS-SJ-WE-PPW2 egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 

19.06.2020 19.06.2020

dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, 
prof. ChAT Wprowadzenie do psychologii WNS-SJ-WE-PSz2 / 

WP-S1-P-WPs2 egzamin Test jednokrotnego wyboru, udostępniony w aplikacji Teams (z ograniczeniem 
czasowym 45-50 min.; 30 pytań)

23.06.2020 cały dzień/student 
zadecyduje o godzinie podejścia

dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, 
prof. ChAT Psychologia szkolna WNS-SJ-WE-PSz2 / 

WP-S2-DZTA-PSz2 egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
24.06.2020 24.06.2020

dr Anna Walczak Wprowadzenie do socjologii
WNS-SJ-WE-WS2/WP-S1-P-WS2

egzamin test udostępniony w aplikacji TEAMS (z ograniczeniem czasowym 45-50 minut) 
14 pytań 

18.06.2020 cały dzień /student 
zdecyduje o godzinie podejścia

dr Hanna Tranda dr Hanna Tranda II WEPO/WEA/PSR/ 
PRiM/IIPRiMp egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 

19.06.2020 19.06.2020 do godz. 16:00

dr Włodzimierz Platajs
Aksjologia oracy socjalnej WP-S1-PS-APS2

egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
12.06.2020

dr Włodzimierz Platajs Pedagogika społeczna - zajęcia  
hospitacyjno-praktyczne WP-S2-PSK-PSZH2 zaliczenie Praca pisemna na zadany temat wysłana  mailem przez studenta do dnia 

12.06.2020

dr Włodzimierz Platajs Polityka społeczna WP-S1-PS-PoS6 zaliczenie Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
12.06.2020



dr Włodzimierz Platajs Praca z młodzieżą trudną WP-S1-PS-PMT6 egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
12.06.2020

dr Włodzimierz Platajs Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
- zajęcia hospitacyjno-praktyczne WP-S2-PRiPS-PRS2 zaliczenie Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 

12.06.2020

dr Włodzimierz Platajs Teoretyczne podstawy pracy 
socjalnej WP-S2-PSK- TPPS4 zaliczenie 

egzamin
Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
12.06.2020

dr Elżbieta Aleksiejuk Wprowadzenie do pedagogiki
WNS-SJ-WE-WS2/WP-S1-P-WS2/WP-S1-PRIM-WP2

egzamin Praca pisemna na zadany temat wysłana mailem przez studenta do dnia 
27.06.2020 

dr hab. Marek Piotrowski Pedagogika szkolna i polityka 
oświatowa ćwidzenia WP-S2-DZT-PSPO2

zaliczenie prace częściowe wysyłane mailem przez studentki i studentów do dnia 
25.06.2020

dr hab. Marek Piotrowski Pedagogika szkolna i polityka 
oświatowa egzamin WP-S2-DZT-PSPO2

egzamin praca pisemna - recenzja artykuł wysłana mailem przez studentki i studentów 
do dnia 30.06.2020

dr Joanna Kluczyńska Teoria i metodyka pracy socjalnej I PS egzamin praca pisemna na zadany temat wysyłana mailem  przez studentów do dnia 
27.06. 2020

dr hab. Bogusław Milerski Kierunki pedagogiki współczesnej WP-S1-PRIMp-KPW4 egazmin Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 24.06.2020

dr hab. Bogusław Milerski Kierunki pedagogiki współczesnej WP-S1-WEPR-KPW4 egzamin
Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 24.06.2020

dr hab. Bogusław Milerski Współczesne problemy pedagogiki 
religii i kultury WP-S2-P-WPPRK4 zaliczenie 

na ocenę Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 12.06.2020

dr Renata Ernst-Milerska Podstawy dydaktyki ogólnej WP-S1_PRiM-PD02 egzamin Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 19.06.2020

dr Renata Ernst-Milerska Systemy edukacyjne na świecie WP-S1-PRiMp-SE6 egzamin
Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 24.06.2020

dr Renata Ernst-Milerska Systemy edukacyjne na świecie WP-S1-WEPR-SE6 egzamin
Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 24.06.2020

dr Renata Ernst-Milerska Podstawy dydaktyki WT-S1-Tpes-PD4 zaliczenie 
na ocenę Praca pisemna wysłana przez USOSMail do 12.06.2020

mgr Anna Mużdżak  język niemiecki - egzamin 
certyfikacyjny B2

II*/III 
PS/PRiM/PRiMp/Te/
WEPO

egzamin
egzamin pisemny i ustny w ChAT 18.06.2020 godz. 10.00 - 14.00

 dr Joanna Koleff-Pracka Diagnoza i pomoc rodzinie WP-S1-PS-DPR4 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Etyka w pracy nauczyciela WP-SJ-WE-EPN2 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Profilaktyka uzależnień WP-S1-PRiMp-PU4 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Mediacje w pracy z rodziną WP-S1-PS-MPR6 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Diagnoza i pomoc rodzinie WP-S1-PS-DPR4 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Mediacje rówieśnicze WP-S2-PSK-MR2 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

dr Joanna Koleff-Pracka Profilaktyka Uzależnień WP-S1-PRiM-PU4 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 



mgr Renata Rudnicka Egzamin certyfikacyjny z języka 
angielskiego dla III WEA

Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego dla III WEA  w trybie regularnym, 
odbędzie się na terenie kampusu uczelnianego, przy zachowaniu zasad higieny 
i bezpieczeństwa związanego z zachowaniem rygorów sanitarnych w okresie 
epidemii.

24.06.2020, godz. 10-12  (część 
pisemna);                                                     
24.06.2020 o godz. 12:30-14:00  (część 
ustna)

dr Joanna Koleff-Pracka Etyka w pracy nauczyciela WP-S2-DZT-EPN2 zaliczenie 
na ocenę

zaliczenie na podstawie prac cząstkowych oddanych w trakcie całego semestru 
wysłanych przez USOSMail do 12.06.2020 

mgr Oksana Velyka Egzamin certyfikacyjny z j.rosyjskiego Egzamin certyfikacyjny z j.rosyjskiego 17.06.2020,godz. 13.00 w sali 
lingwistycznej.

dr Zbigniew Paszta
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
SPOŁECZEŃSTW 
WIELOKULTUROWYCH 

Egzamin 10.06 (termi zerowy) i 17.06 (termin w 
sesji) 14-15:00 na parterze uczelni

ks. dr hab. Mirosław A. 
Michalski, prof. ChAT

Działalność socjalna w tradycji 
chrześcijańskiej  WP-S1-PS-DSTC6 Zaliczenie 

na ocenę
Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji przesyłanych do dnia 30.06. 
2020 do dnia 30.06. 2020

ks. dr hab. Mirosław A. 
Michalski, prof. ChAT Wybrane zagadnienia filozofii WP-S1-P-WZF2  Egzamin Egzamin na podstawie kolokwium z I semestru oraz pracy pisemnej przesłanej 

do dnia 30. 06. 2020 do dnia 30.06. 2020


