
Aktualizacja pliku: 10.02.2021               PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2020/21 – semestr LETNI 

PEDAGOGIKA - III rok studiów I stopnia                                                                             

Ze względu na praktyki zajęcia dydaktyczne odbywają się w dniach od 22.02 do 26.03 oraz od 5.05 do 11.06.2021 r. 

UWAGA! Nowy podział na grupy ćwiczeniowe - zgodny z wyborem ćwiczeń fakultatywnych  (niezależnie od specjalności i wyboru wykładu fakultatywnego) 

Gr. A – osoby, które wybrały fakultet „Edukacja zdrowotna i żywieniowa”  

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
Lp Godz.  Godz.  Godz.  Godz.  Godz.  

1.  
 

 
 

8.00- 

9.30 
Seminarium dyplomowe 

 
 

 
 

2. 8.45- 

11.15 do 25 III i od 6 V 
Edukacja zdrowotna i żywieniowa 

3.  
 

  9.45- 

11.15 

Szkoła babci 

szkołą 

wnuczki… 

terminy poniżej 

od 10 III  

Aksjologiczne aspekty 

wychowania seksualnego*/ 

Profilaktyka przestępczości** 

 

 4. 10.45- 

12.15 
do 23 III i od 11 V  

Profilaktyka bezdomności 
5.  

 
11.30- 

13.00 

do 24 III i od 5 V  
Wprowadzenie do profilaktyki problemów 

społecznych  (wykł.) 

11.30- 

14.00 do 25 III i od 6 V 
Wprowadzenie do profilaktyki 

problemów społecznych  (ćw.) 

 
 

6. 12.30- 

14.00 
do 23 III i od 11 V  

Profilaktyka bezrobocia 7.  
 

13.00- 

14.00 
KONSULTACJE WYKŁADOWCÓW  

 

8. 14.15- 

15.45 
 

Medialny obraz 

współcz.rodziny / 

Szkoła babci 

szkołą wnuczki… 

terminy poniżej 

  14.30- 

16.00 
do 25 III i od 6 V 

Profilaktyka uzależnień 9.  
 

   
 

10.   
 

 

11.  
 

 
 

   
 

 
 

12. 

Seminarium dyplomowe – 30 godz. (w okresie praktyk seminarium realizowane jest w sposób indywidualny) - dr E. Czerka-Fortuna, dr A. Kołakowski,  prof. UG, dr hab. J. Siemionow, dr M. Welenc, dr Ł. Wirkus 

Wprowadzenie do profilaktyki problemów społecznych (wspólnie dla obu specjalności) – dr M. Szpunar – wykł. 20 godz.   

Wprowadzenie do profilaktyki problemów społecznych – dr M. Boryczko –  ćw. 30 godz. 

Profilaktyka bezrobocia – dr M. Boryczko – ćw. 20 godz.  

Profilaktyka bezdomności – dr J. Sokołowska – ćw. 20  godz.   

Profilaktyka uzależnień – mgr M. Pięta-Chrystofiak – ćw. 20 godz.  

*dla specjalności: ped. opiek.-wych. z eduk. seks. - Aksjologiczne aspekty wychowania seksualnego – dr M. Brodnicki –   ćw. 15 godz. 

**dla specjalności: ped. resocjaliz. i wczesna interwencja społ. - Profilaktyka przestępczości – mgr M. Pięta-Chrystofiak – ćw. 15 godz. 

fakultety: 

Medialny obraz współczesnej rodziny – dr B. Kosmalska – wykł. 15 godz.  od 11 V w godz. 14.15-16.45 

„Szkoła babci szkołą wnuczki?” Blaski i cienie edukacji z lat PRL-u (1945-1989) – prof. dr hab. R. Grzybowski – wykł. 15 godz. środy 24 II i 3 III w godz. 9.45-11.15 oraz wtorki od 11 V w godz. 14.15-16.00 

Edukacja zdrowotna i żywieniowa – dr M. Brodnicki – ćw. 30 godz. 

Metody pracy z klientem trudnym – mgr J. Jezierska – ćw. 30 godz.  (na części zajęć zastępstwo: prof. UG, dr hab. J. Siemionow) 

 

Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Konieczne jest bieżące sprawdzanie aktualnego pliku.                                                                                  Sporządziła: mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz   karolina.malenda@univ.gda.pl  

mailto:karolina.malenda@univ.gda.pl


Aktualizacja pliku: 10.02.2021 

PEDAGOGIKA - III rok studiów I stopnia                                                                            PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – rok akademicki 2020/21 – semestr LETNI 

Ze względu na praktyki zajęcia dydaktyczne odbywają się w dniach od 22.02 do 26.03 oraz od 5.05 do 11.06.2021 r. 

UWAGA! Nowy podział na grupy ćwiczeniowe - zgodny z wyborem ćwiczeń fakultatywnych  (niezależnie od specjalności i wyboru wykładu fakultatywnego) 

Gr. B – osoby, które wybrały fakultet „Metody pracy z klientem trudnym”  

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
Lp Godz.  Godz.  Godz.  Godz.  Godz.  

1.  
 

  8.00- 

9.30 
Seminarium dyplomowe 

 
 

 
 

2. 9.00- 

10.30 

do 23 III 

Profilaktyka 

bezdomności 

od 11 V  
Metody pracy z 

klientem 

trudnym 

8.45- 

11.15 do 25 III i od 6 V 
Wprowadzenie do profilaktyki 

problemów społecznych  (ćw.) 

3.  
 

9.45- 

11.15 

Szkoła babci 

szkołą 

wnuczki… 

terminy poniżej 

od 10 III  

Aksjologiczne aspekty 

wychowania seksualnego*/ 

Profilaktyka przestępczości** 

 

 

4. 10.45- 

12.15 
do 23 III i od 11 V  

Profilaktyka bezrobocia 
5.  

 
11.30- 

13.00 

do 24 III i od 5 V  
Wprowadzenie do profilaktyki problemów 

społecznych  (wykł.) 

   
 

6. 12.30- 

15.45 do 23 III 

Metody pracy z 

klientem 

trudnym 

od 11 V 
12.30-14.00 

Profilaktyka 

bezdomności 

12.00- 

13.30 
do 25 III i od 6 V 

Profilaktyka uzależnień 7.  
 

13.00- 

14.00 KONSULTACJE WYKŁADOWCÓW  
 

8. Medialny obraz 

współcz.rodziny / 

Szkoła babci 

szkołą wnuczki… 

terminy poniżej 

    

9.  
 

   
 

 
 

10.   

11.  
 

 
 

   
 

 
 

12. 

Seminarium dyplomowe – 30 godz. (w okresie praktyk seminarium realizowane jest w sposób indywidualny) - dr E. Czerka-Fortuna, dr A. Kołakowski,  prof. UG, dr hab. J. Siemionow, dr M. Welenc, dr Ł. Wirkus 

Wprowadzenie do profilaktyki problemów społecznych (wspólnie dla obu specjalności) – dr M. Szpunar – wykł. 20 godz.   

Wprowadzenie do profilaktyki problemów społecznych – dr M. Boryczko –  ćw. 30 godz. 

Profilaktyka bezrobocia – dr M. Boryczko – ćw. 20 godz.  

Profilaktyka bezdomności – dr J. Sokołowska – ćw. 20  godz.   

Profilaktyka uzależnień – mgr M. Pięta-Chrystofiak – ćw. 20 godz.  

*dla specjalności: ped. opiek.-wych. z eduk. seks. - Aksjologiczne aspekty wychowania seksualnego – dr M. Brodnicki –   ćw. 15 godz. 

**dla specjalności: ped. resocjaliz. i wczesna interwencja społ. - Profilaktyka przestępczości – mgr M. Pięta-Chrystofiak – ćw. 15 godz. 

fakultety: 

Medialny obraz współczesnej rodziny – dr B. Kosmalska – wykł. 15 godz.  od 11 V w godz. 14.15-16.45 

„Szkoła babci szkołą wnuczki?” Blaski i cienie edukacji z lat PRL-u (1945-1989) – prof. dr hab. R. Grzybowski – wykł. 15 godz. środy 24 II i 3 III w godz. 9.45-11.15 oraz wtorki od 11 V w godz. 14.15-16.00 

Edukacja zdrowotna i żywieniowa – dr M. Brodnicki – ćw. 30 godz. 

Metody pracy z klientem trudnym – mgr J. Jezierska – ćw. 30 godz.  (na części zajęć zastępstwo: prof. UG, dr hab. J. Siemionow) 

 

Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Konieczne jest bieżące sprawdzanie aktualnego pliku.                                                                                  Sporządziła: mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz   karolina.malenda@univ.gda.pl  

mailto:karolina.malenda@univ.gda.pl

