
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 - Kierunek Pedagogika 
Studia drugiego stopnia – stacjonarne  

 
 

Przedmiot 
 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
23.06.2021 –06.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 15.09.2021 

Dzień i godzina  Dzień i godzina   

 

1 

Zgodnie z zarządzeniem nr 68/2020/2021 Rektora AIK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021 wpisy oceny końcowej/zaliczenia do systemu USOSWeb musi zostać uzupełnione w terminie: 
Pierwszy termin - wpis oceny końcowej w systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Drugi termin - wpis oceny końcowej w Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dnia od dnia przeprowadzenia egzaminu; 
Wpisy z zaliczeń nauczyciele akademicy zobowiązani są dokonać od 21.06.2021 do 18.09.2021 roku. 
 

2 semestr  
Rodzina w Biblii. Kontekst kulturowy i 

przesłanie tekstów 
prof. AIK dr hab. Renata Jasnos 

25.06.2021r. 
godzina 17.00  

(egzamin pisemny albo ustny – opcjonalnie) 

15.06.2021r. 
godzina 11.00 
egzamin ustny 

Mediacje 
prof. AIK dr hab. Bożena Sieradzka-

Baziur 

21.06.2021r. 
wpis oceny do systemu 

04.09.2021r. 
wpis oceny do systemu 

Zwalczanie wychowania religijnego i 
szkolnictwa katolickiego po II wojnie 

światowej 

prof. nadzw. dr hab. Witold 
Chmielewski 

25.06.2021 r. 
godzina 16.45-18.15 

forma pisemna 

14.09.2021r. 
godzina 16.45-18.15 

forma pisemna 

Współczesne systemy filozoficzne z 
elementami etyki 

dr hab. Paweł Kaźmierczak 
22.06.2021r. 

godzina 13.45-14.45 
forma pisemna  

06.09.2021r. 
godzina 18.00-19.00 

forma pisemna 

Mediacje dr Ewa Dybowska w trakcie zajęć, wpisy do 3 dnia od rozpoczęcia sesji 
10.09.2021r.  

godzina 16.00 
egzamin pisemny 

Pedagogika porównawcza    dr Aneta Kamińska 
23.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
18.09.2021r. 

wpis oceny do systemu  
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Wybrane zagadnienia socjologii dr Małgorzata Kutyła 
24.06.2021r. 
godzina 09.00 

forma pisemna  

06.09.2021r. 
godzina 09.00 

forma pisemna 

Praca z głosem mgr Paweł Herod 
06.07.2021r. 

wpis oceny do sytemu 
15.09.2021r. 

wpis oceny do sytemu 
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4 semestr  

Edukacja seksualna dr Marek Babik 
  

Edukacja zdrowotna dr Magdalena Madej-Babula 
  

 
 

Specjalność: Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori 

 

Ćwiczenia rozwijające zmysły wg 
Montessori 

prof. AIK dr hab. Barbara Surma 
26.06.2021r.  

godzina umawiamy się indywidualnie,  
forma ustna 

 

Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy wg 
Montessori 

prof. AIK dr hab. Barbara Surma 
26.06.2021r.  

godzina umawiamy się indywidualnie,  
forma ustna 
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Psychologia kliniczna małego dziecka dr Agnieszka Krawczyk 
26.06.2021r. 

godzina 13.30-13.50 
forma pisemna 

10.09.2021r. 
godzina 17.00-17.20 

forma pisemna 

Metodyka pracy opiekuńczo 
wychowawczej z małym dzieckiem 

dr Renata Królikiewicz 
  

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad 
dzieckiem 

mgr Jadwiga Radwańska 
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Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 
 

Diagnoza resocjalizacyjna dr hab. Justyna Kusztal 
23.06.2021r. 
godzina 09.00 

praca zaliczeniowa pisemna 

14.09.2021r.  
godzina 09.00 

praca zaliczeniowa pisemna 

Profilaktyka zachowań ryzykownych dr Ewa Dziewońska   

Metodyka pracy kuratora sądowego dr Miłosz Mółka   

Podstawy terapii uzależnień dr Ewa Sowa-Behtane   

Warsztat pracy wychowawcy młodzieży 
nieprzystosowanej 

mgr Grzegorz Zelek   
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Specjalność: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 

 

Poradnictwo zawodowe z metodyką prof. AIK dr hab. Klaudia Węc 
  

Metodyka zajęć pozalekcyjnych dr Renata Królikiewicz 
  

Programy profilaktyczne i 
wychowawcze 

dr Ewa Sowa-Behtane 
  

Wybrane zagadnienia z psychologii 
wychowawczej 

dr Edyta Szyszka 

23.06.2021r. 
24.06.2021r. 

godzina 12:30 
egzamin ustny 

04.09.2021r. 
godzina 11.00 
egzamin ustny 

 

Metodyka pracy z dzieckiem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

mgr Bożena Michalik 
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Projektowanie indywidualnych 
programów edukacyjno-

terapeutycznych 
mgr Michał Stolarek 

  

 

 

 
Specjalność: Arterapia z twórczą resocjalizacją 

Psychologia kliniczna i psychopatologia dr Anna Seredyńska 
03.07.2021r. 

godzina 10.30-11.30 
forma pisemna 

04.09.2021r. 
godzina 10.30-11.30 

forma pisemna 

Elementy diagnozy psychologicznej w 
arteterapii 

dr Anna Seredyńska 
03.07.2021r. 

godzina 10.00-10.30 
forma pisemna 

04.09.2021r. 
godzina 10.00-10.30 

forma pisemna 

Projekt arteterapeutyczny mgr Jolanta Gisman-Stoch 
  

Metodyka muzykoterapii w pracy 
pedagoga 

mgr Agnieszka Łuciuk-Wojczuk 
02.07.2021r. 

wpis oceny do systemu 
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Teatroterapia w pracy pedagoga mgr Danuta Pietraszewska 
  

Rzemiosło artystyczne i alternatywne 
formy projektowania 

mgr Magda Studnicka 
28.06.2021r. 

wpis osoby do systemu 
 

 


