
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021  
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne  
 
 

Przedmiot 
 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
23.06.2021 –06.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 15.09.2021 

Data i godzina  Data 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  

Pedagogika wczesnoszkolna 
prof. AIK dr hab. Jolanta 

Karbowniczek 
24.06.2021r. 

wpis oceny do sytemu  

13.09.2021r. 
godzina 11.30-13.00 – kolokwium 

14.09.2021r. – wpis oceny do sytemu   

Pedagogika przedszkolna prof. AIK dr hab. Barbara Surma 
30.06.2021r. 

godzina 09.00-10.00  
forma pisemna 

06.09.2021r. 
godzina 12.00-13.00 

forma ustna 

Aksjologiczne podstawy 
wychowania 

Ks. prof. dr hab. Zbigniew 
Marek 

23.06.2021r.  
godzina 09.30 egzamin pisemny; 

godzina  11.00- egzamin ustny 

07.09.2021r.  
godzina 11.30  
egzamin ustny  

Pedagogika społeczna dr hab. Anna Błasiak 
23.06.2021r.  

wpisanie oceny do systemu 
08.09.2021r.  

wpisanie oceny do systemu 

Podstawy edukacji plastycznej dr hab. Marek Pokutycki   

Psychologia osobowości dr Marian Olejnik 
25.06.2021r. 

godzina 11.00 
08.09.2021r.  

godzina: 13.00  
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egzamin pisemny egzamin pisemny 

Komunikacja społeczna dr Magdalena Urlińska-Berens 
30.06.2021 r. 

wpis oceny do systemu 

06.09.2021 r. 
godzina 9.00-12.00 

forma ustna  

Wychowanie fizyczne mgr Zbigniew Ciastoń   

Wychowanie fizyczne mgr Sławomir Góra   

Podstawy edukacji muzycznej mgr Patrycja Jarosz   

Kultura żywego słowa mgr Małgorzata Ochmanek   
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4 semestr 
Podstawy edukacji 

zintegrowanej 
prof. AIK dr hab. Jolanta 

Karbowniczek 

30.06.2021r. 
godzina 18.00 

projekt pisemny  

13.09.2021r. 
godzina 13.00-14.30  

projekt pisemny  

Metodologia badań 
pedagogicznych 

dr Magdalena Ciechowska 
06.07.2021r. 

godzina 18.00-19.00 
forma pisemna 

04.09.2021r. 
godzina 10.00-11.00 

forma pisemna 

Dydaktyka nauczania 
zintegrowanego 

dr Agnieszka Kaczor 
23.06.2021r.  

forma pisemna (portfolio) 
06.09.2021r.  

forma pisemna (portfolio) 

Podstawy pedagogiki specjalnej dr Anna Michalczyk 
25.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
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Podstawy edukacji 
matematycznej 

dr Katarzyna Szewczuk 
06.07.2021r.  

wpis oceny do systemu  

07.09.2021r. 
godzina 10.00  
forma ustna  

Metodyka edukacji 
polonistycznej w przedszkolu 

mgr Magda Utrata 
21.06.2021 r. 

wpis oceny do systemu  
 

 

8 semestr  
Projektowanie ścieżki własnego 

rozwoju zawodowego 
prof. nadzw. dr hab. Ryszarda 

Cierzniewska 

03.07.2021r. 
wpis oceny do systemu 

 

Edukacja włączająca dr Agnieszka Kaczor 
22.06.2021r. 

godzina 16.45 
forma pisemna (kolokwium) 

06.09.2021r. 
godzina 16.45 

forma pisemna (kolokwium) 
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Podstawy pedagogiki specjalnej dr Anna Michalczyk 
17.06.2021r. 

wpis oceny do sytemu 
 

Metodyka edukacji 
informatycznej 

dr Irena Pulak 
06.07.2021r. 

wpis oceny do sytemu  
15.09.2021r. 

wpis oceny do sytemu  

Podstawy edukacji 
matematycznej 

dr Katarzyna Szewczuk 
06.07.2021r.  

wpis oceny do systemu  

07.09.2021r. 
godzina 10.00  
forma ustna  

Podstawy edukacji technicznej dr Martyna Szczotka 
23.06.2021r. 

godzina 9.00-10.00 
forma pisemna  

06.09.2021r. 
godzina 11.00-12.00 

forma pisemna 

Język migowy mgr Anna Piestrzyńska 
24.06.2021r. 

godzina 16.30-19.30 
zaliczenia w formie migowej (zdalnie) 

04.09.2021r. 
godzina 16.30 

zaliczenia w formie migowej (zdalnie) 

Metodyka edukacji społeczno-
przyrodniczej 

mgr Weronika Pudełko 
24.06.2021r.  

godzina 18.00 
wpis oceny do systemu 

--- 



 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021  
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne  
 
 

Przedmiot 
 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
23.06.2021 –06.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 15.09.2021 

Data i godzina  Data i godzina  

 

6 

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. 
 

Metodyka nauczania języka 
obcego w przedszkolu 

mgr Joanna Zubel 
 Do 25.06.2021r. 

wpis oceny do sytemu  
Do 15.09.2021r. 

wpis oceny do sytemu  

10 semestr 
Projektowanie ścieżki własnego 

rozwoju zawodowego 
prof. nadzw. dr hab. Ryszarda 

Cierzniewska 
23.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
 

Edukacja włączająca dr Agnieszka Kaczor 
22. 06.2021r. 
godzina 16.45 

forma pisemna (kolokwium) 

06.09.2021r. 
godzina 16.45 

forma pisemna (kolokwium) 

Metodyka nauczania języka 
obcego w przedszkolu 

dr Tatiana Konderak   

Podstawy pedagogiki specjalnej dr Anna Michalczyk 
17.06.2021r. 

wpis oceny do sytemu 
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Podstawy edukacji 
matematycznej 

dr Katarzyna Szewczuk 
06.07.2021r.  

wpis oceny do systemu  

07.09.2021r. 
godzina 10.00  
forma ustna  

Podstawy edukacji technicznej dr Martyna Szczotka 
23.06.2021r. 

godzina 9.00-10.00 
forma pisemna 

06.09.2021r. 
godzina 11.00-12.00 

forma pisemna 

Projektowanie działań wsparcia 
dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 
mgr Bożena Michalik   

 


