
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek - Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne 

  

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
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 
 

Nurty i doktryny 
pedagogiczne 

prof. nadzw. dr hab. Witold 
Chmielewski 

03.07.2021 r. 
godzina 14.00-15.30 

forma pisemna  

17.09.2021 r. 
godzina 14.00-15.30 

forma pisemna 

Etyka zawodowa dr hab. Paweł Kaźmierczak 
19.06.2021 r. 

godzina 16.10-17.10 
forma pisemna  

04.09.2021 r. 
godzina 18.00-19.00 

forma ustna  

Socjologia edukacji Ks. dr Jarosław Charchuła 
10.07.2021r.   

godzina 14.00-17.00  
forma ustna  

15.09.2021r.  
godzina 14.00-17.00  

forma ustna  

Metodologia badań 
pedagogicznych 

dr Magdalena Ciechowska 
03.07.2021 r. 

godzina 16.00-17.00 
forma pisemna  

14.09.2021 r. 
godzina 11.00-12.00 

forma pisemna 



 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek - Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne 

  

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  

 

2 

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. 
 

 

Psychologia osobowości i 
rozwoju człowieka 

dr Marian Olejnik 
02.07.2021r. 

godzina 18.00 
egzamin pisemny 

07.09.2021r. 
godzina 19.00-20.00 

egzamin pisemny 

Metodyka pracy naukowej i 
ochrona własności 

intelektualnej 
dr Renata Spyrka-Chlipała   

Komunikacja społeczna dr Magdalena Urlińska-Berens 
08.07.2021 r. 

wpis oceny projektu do sytemu 

06.09.2021 r. 
godzina 9.00-12.00  

forma ustna  

Metodyka pracy naukowej i 
ochrona własności 

intelektualnej 
mgr Małgorzata Ochmanek   



 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok II 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

4 semestr 
Zwalczanie wychowania religijnego i 
szkolnictwa katolickiego po II wojnie 

światowej 

prof. nadzw. dr hab. Witold 
Chmielewski 

03.07.2021 r. 
godzina 18.00-19.30 

forma pisemna 

17.09.2021 r. 
godzina 16.00-17.30 

forma pisemna 

Specjalność: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną 

Programy profilaktyczne: diagnoza, 
metodyka, ewaluacja 

dr Karolina Kmiecik-Jusięga 
02.07.2021 r. 

wpis oceny do sytemu 

04.09.2021 r. 
godzina 10.00 

forma ustna i pisemna 

Projektowanie programów 
wychowawczo-profilaktycznych 

dr Karolina Kmiecik-Jusięga 
02.07.2021 r. 

wpis oceny do sytemu 

04.09.2021 r. 
godzina 12.00 

forma ustna i pisemna 

Promocja zdrowia. dr Magdalena Madej-Babula   

Pedagogika specjalna 
dr Estera Twardowska-

Staszek 
12.06 2021r.  

wpis oceny do systemu 
 

Metodyka i organizacja pracy 
pedagoga szkolnego 

mgr Grzegorz Zelek   

 



 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok II 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Specjalność: Resocjalizacja kreująca 

Podstawy diagnozy w resocjalizacji dr Barbara Adamczyk  

15.09.2021 
godzina 8.00 
forma ustna  

forma ustna Teams 
 
Kolejność egzaminu według ustalonego harmonogramu ( w takiej 
kolejności Pani Doktor będzie do Państwa dzwonić w każdej grupie 
obowiązuje porządek alfabetyczny): 
I. Patologie Społeczne 6 III PPLN res kr – 3 osoby 

II. Patologie Społeczne 4 II PPsLS- 6 osób  

III. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLN res kr – 1 osoba  

IV. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLN res kr – 1 osoba 

V. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLS res kr – 2 osoby 

VI. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLS res kr – 3 osoby 

 

Pani Doktor zadzwoni do Państwa tylko raz oraz prosi aby mieli 

Państwo sprawne mikrofony i włączone kamerki. 



 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok II 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  

 

5 

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. 
 

 

 

Psychologia kliniczna dr Estera Twardowska-Staszek 
03.07.2021  

godzina 8.00  
forma pisemna 

04.09.2021r.  
godzina 8.00  
forma ustna  

Pedagogika specjalna 
dr Estera Twardowska-

Staszek 
12.06 2021r.  

wpis oceny do systemu 
 

Metody twórczej resocjalizacją I mgr Joanna Sztuka 
28.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
18.09.2021r. 

wpis oceny do systemu 

Metodyka i organizacja pracy 
pedagoga szkolnego 

mgr Grzegorz Zelek   



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Semestr 6 

Studium przypadku dr Ewa Dziewońska 
02.07.2021 r 

godzina 12.00 
forma pisemna  

04.09.2021 r. 
godzina 13.00 

forma pisemna  

Edukacja żywieniowa dr Magdalena Madej-Babula   

 

 

 

 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Specjalność: Resocjalizacja kreująca 

Patologie społeczne dr Barbara Adamczyk  

15.09.2021 
godzina 8.00 

forma ustna Teams 
Kolejność egzaminu według ustalonego harmonogramu ( w takiej 

kolejności Pani Doktor będzie do Państwa dzwonić w każdej grupie 
obowiązuje porządek alfabetyczny): 

I. Patologie Społeczne 6 III PPLN res kr – 3 osoby 
II. Patologie Społeczne 4 II PPsLS- 6 osób  
III. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLN res kr – 1 osoba  
IV. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLN res kr – 1 osoba 
V. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLS res kr – 2 osoby 
VI. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLS res kr – 3 osoby 
 
Pani Doktor zadzwoni do Państwa tylko raz oraz prosi aby mieli 
Państwo sprawne mikrofony i włączone kamerki.  
 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Podstawy diagnozy w 
resocjalizacji 

dr Barbara Adamczyk  

15.09.2021 
godzina 8.00 
forma ustna  

forma ustna Teams 
 
Kolejność egzaminu według ustalonego harmonogramu ( w takiej 
kolejności Pani Doktor będzie do Państwa dzwonić w każdej grupie 
obowiązuje porządek alfabetyczny): 
I. Patologie Społeczne 6 III PPLN res kr – 3 osoby 
II. Patologie Społeczne 4 II PPsLS- 6 osób  
III. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLN res kr – 1 osoba  
IV. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLN res kr – 1 osoba 
V. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 4 II PPLS res kr – 2 osoby 
VI. Podstawy Diagnozy w Resocjalizacji 6 III PPLS res kr – 3 osoby 
 
Pani Doktor zadzwoni do Państwa tylko raz oraz prosi aby mieli 
Państwo sprawne mikrofony i włączone kamerki 

Podstawy terapii uzależnień dr Ewa Sowa-Behtane    

Poradnictwo w resocjalizacji mgr Joanna Sztuka 
28.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
18.09.2021r. 

wpis oceny do systemu 

 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Metody twórczej resocjalizacji 
II  

mgr Joanna Sztuka 
28.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
18.09.2021r. 

wpis oceny do systemu 

Reintegracja społeczna mgr Joanna Sztuka 
28.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
18.09.2021r. 

wpis oceny do systemu 

 

 

 

 

Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Projektowanie działań 
edukacyjnych z elementami 

diagnozy 

prof. AIK dr hab. Jolanta 
Karbowniczek 

29.06.2021r. 
wpis oceny do systemu  

13.09.2021r. 
godzina 19.00-20.00 

projekt pisemny  



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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 edukacji 
zdrowotnej w przedszkolu i 

klasach I-III 
dr Magdalena Madej-Babula   

 
 
 
 

Podstawy logopedii 

 
 

 
 

dr Anna Skoczek 

 
30.06.2021 r 

Grupa 1 
godzina 14.00 
forma ustna 

 
03.07.2021r. 

Grupa 2 
godzina 10.00 
forma ustna 

 
07.09.2021r. 

godzina 14.00 
forma pisemna 

Metodyka pracy korekcyjno-
kompensacyjnej w 

przedszkolu i klasach I-III 
dr Anna Skoczek 

23.06.2021 r. 
Grupa 1 

godzina 14.00 
forma ustna 

 
24.06.2021 r. 

Grupa 2 

07.09.2021 r. 
godzina 14.00 

forma pisemna 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

godzina 14.00 
forma ustna  

Metodyka edukacji 
plastycznej i technicznej w 
przedszkolu i klasach I-III 

dr Martyna Szczotka 
25.06.2021 r. 

wpis oceny do sytemu  
------- 

Metodyka wychowania 
fizycznego 

mgr Zbigniew Ciastoń   

Metodyka edukacji muzycznej 
w przedszkolu i klasach I-III 

mgr Paweł Herod 
10.07.2021 r.  

wpis oceny do sytemu 
18.09.2021 r. 

wpis oceny do sytemu 

Metodyka edukacji 
plastycznej i technicznej w 
przedszkolu i klasach I-III 

mgr Agata Tatara   

 

 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

 

Specjalność: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną 

Komunikacja interpersonalna dr Marek Babik   

Podstawy interwencji w 
wychowaniu i profilaktyce 

dr Ewa Dziewońska 
02.07.2021 r. 
godzina 13.00 

forma pisemna 

04.09.2021 r. 
godzina 13.00 

forma pisemna 

Programy profilaktyczne dr Karolina Kmiecik-Jusięga 
02.07.2021 r. 

wpis oceny do sytemu 

04.09.2021 r. 
godzina 11.00 

forma ustna i pisemna 

Doradztwo zawodowe dr Małgorzata Kutyła 
03.07.2021 r. 
godzina 9.00 

forma pisemna 

04.09.2021 r. 
godzina 9.00 

forma pisemna 

Wprowadzenie do pedagogiki 

specjalnej 

dr Estera Twardowska-

Staszek 
29.06.2021r. 

wpis oceny do systemu 
 



 
 
 

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2020/2021 
Kierunek – Pedagogika - Studia pierwszego stopnia – niestacjonarne - Rok III 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

Pierwszy termin  
02.07.2021 – 10.07.2021 

Drugi termin 
04.09.2021 – 18.09.2021 

 
Dzień i godzina  Dzień i godzina  
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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. 
 

Wybrane zagadnienia pracy z 
uczniem zdolnym 

dr Magdalena Urlińska-
Berens 

02.07.2021 r. 
wpis oceny z projektu 

06.09.2021 r. 
godzina 8.00 
forma ustna 

Metodyka pracy korekcyjno - 

kompensacyjnej 
mgr Bożena Michalik   

Współpraca pedagoga 

szkolnego ze środowiskiem 

lokalnym 

mgr Michał Stolarek   

 


