
Dzień Studenta I roku 
4 października 2022 roku 

 

STUDIA STACJONARNE  
 

Spotkania na Wydziale Studiów Edukacyjnych: 
 

 godz. 9:00 – 10:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla: 

Kierunku Pedagogika I stopnia, specjalności:  

 pedagogika; doradztwo zawodowe i personalne 

 pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 

 pedagogika; socjoterapia i promocja zdrowia 

 pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych 

 pedagogika; resocjalizacja 

 edukacja medialna i zajęcia komputerowe 

 

 godz. 10:30 – 12:00  ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla:  

Kierunku Pedagogika II stopnia, specjalności:  

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną 

pedagogika; resocjalizacja z elementami kryminologii 

pedagogika; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

pedagogika; poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna  

pedagogika; resocjalizacja nieletnich  

pedagogika; zarządzanie oświatą  

pedagogika; socjoterapia i promocja zdrowia   

 

 godz. 12:00 – 13:30 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla: 

Kierunku Pedagogika specjalna:  

 pedagogika specjalna  

 pedagogika specjalna – logopedia 

 

 godz. 13:30 – 15:00 ul. Szamarzewskiego 89, Aula, budynek D dla: 

Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

 

 



Po spotkaniach w Auli studenci wszystkich specjalności I roku spotykają się 

z opiekunami według poniższego planu: 

 

Pedagogika I stopnia  

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne 

opiekun: dr Anna Wawrzonek 

sala 308 

bud. D 

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

opiekun: dr Aneta Mac 

sala 512 

bud. D 

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia 

opiekun: dr Aleksandra Załustowicz 

sala 507 

bud. D 

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych 

opiekun: mgr Monika Kiszka 

sala 113 

bud. D 

Pedagogika, resocjalizacja 

opiekun: dr Katarzyna Jadach 

sala 513 

bud. D 

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe 

opiekun: dr Anna Michniuk 

sala 501 

bud. D 

Pedagogika II stopnia  

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną 

opiekun: dr Agnieszka Kozłowska 

sala 010 

bud. D 

Pedagogika, resocjalizacja z elementami kryminologii 

opiekun: dr Hanna Karaszewska 

sala 020 

bud. D 

Pedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

opiekun: dr Maria Paula Stasiakiewicz 

sala 308 

bud. D 

Pedagogika, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna 

opiekun: dr Agnieszka Skowrońska - Pućka 

sala 101 

bud. D 

Pedagogika, resocjalizacja nieletnich 

opiekun:  dr Sonia Dzierzyńska - Breś 

sala 002 

bud. D 

Pedagogika, zarządzanie oświatą 

opiekun: dr Roman Pawłowski 

sala 512 

bud. D 

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia 

opiekun: mgr Daria Wrona 

sala 019 

bud. D 

Pedagogika specjalna  

Pedagogika specjalna 

opiekun: dr Aneta Wojciechowska 

sala 507 

bud. D 

Pedagogika specjalna – logopedia 

opiekun: mgr Agata Trębacz - Ritter 

sala 513 

bud. D 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

opiekun: dr Katarzyna Forecka - Waśko 

Aula 

bud. D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


