
 Pedagogika – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Wychowanie do Życia w Rodzinie 

Studia niestacjonarne 3 rok, I  stopnia 

Semestr zimowy 2021/2022 

09.10.2021 SOBOTA 

online 

9:00-12:45 (5 godzin) 
Prawne podstawy działalności opiekuńczej i wspierania rodziny- wykłady 

dr hab. D. Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ 
 

13:15-16:15 (4 godziny) 
Socjalizacja i wychowani w społecznościach wielokulturowych- wykład 

prof. dr hab. H. Kyuchukov 

16:30-18:00 (2 godziny) 
Socjalizacja i wychowani w społecznościach wielokulturowych- ćwiczenia 

prof. dr hab. H. Kyuchukov/ mgr S. Styrkacz 

 

 10.10.2021 NIEDZIELA 

s. 109 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:45-15:45 (4 godziny) 
Profilaktyka społeczna- ćwiczenia 

dr hab. A. Studenska, prof. UŚ 

16:00-19:00 (4 godziny) 
Podstawy geragogiki- wykład 

dr K. Jas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.10.2021 SOBOTA 

online 

8:30-:10:45 (3 godziny) 
Podstawy geragogiki- wykład 

dr K. Jas 

11:00-12:30 (2 godziny) 
Socjalizacja i wychowani w społecznościach wielokulturowych- wykład 

prof. dr hab. H. Kyuchukov 

13:00-16:00 (4 godziny) 
Socjalizacja i wychowani  społecznościach wielokulturowych- ćwiczenia 

prof. dr hab. H. Kyuchukov/ mgr S. Styrkacz 

16:15-20:00 (5 godzin) 
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
dr hab. A. Różańska, prof. UŚ 

dr A. Minczanowska 
dr G. Piechaczek-Ogierman 

 

23.10.2021 SOBOTA 

online 

9:00-12:45 (5 godzin) 
Prawne podstawy działalności opiekuńczej i wspierania rodziny- wykłady 

dr hab. D. Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ 
 

13:15-16:15 (4 godziny) 
Wspomaganie rodziny dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym- ćwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 

16:30-18:00 (2 godziny) 
Profilaktyka społeczna- ćwiczenia 

dr hab. A. Studenska, prof. UŚ 

 

24.10.2021 NIEDZIELA 

s. 109 

8:30-12:15 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:45-16:30 (5 godzin) 
Warsztat rozwoju umiejętności interpersonalnych- ćwiczenia 

dr K. Jas 

16:45-19:00 (3 godziny) 
Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej- ćwiczenia 

mgr A. Hruzd-Matuszczyk 

 

 



13.11.2021 SOBOTA 

online 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Prawne podstawy działalności opiekuńczej i wspierania rodziny- wykłady 

dr hab. D. Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ 
 

16:15-20:00 (5 godzin) 
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
dr hab. A. Różańska, prof. UŚ 

dr A. Minczanowska 
dr G. Piechaczek-Ogierman 

 

27.11.2021r.  SOBOTA 

s. 109 

09:00-12:00 (4 godziny) 
Wspomaganie rodziny dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym- ćwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 
 

12:30-16:30 (4 godziny) 
Profilaktyka społeczna- ćwiczenia 

dr hab. A. Studenska, prof. UŚ 
 

16:45-19:00 (3 godziny) 
Podstawy geragogiki- wykład 

dr K. Jas 

 

28.11.2021 NIEDZIELA 

s. 109 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Warsztat rozwoju umiejętności interpersonalnych- ćwiczenia 

dr K. Jas 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej- ćwiczenia 

mgr A. Hruzd-Matuszczyk 

 

 



04.12.2021 SOBOTA 

s. 109 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Warsztat rozwoju umiejętności interpersonalnych- ćwiczenia 

dr K. Jas 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej- ćwiczenia 

mgr A. Hruzd-Matuszczyk 

 

05.12.2021 NIEDZIELA 

s. 109 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Podstawy geragogiki- ćwiczenia 

dr K. Jas 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Aktywizowanie społeczności lokalnej- ćwiczenia 

mgr S. Ryszawy 

 

11.12.2021 SOBOTA 

online 

9:30-12:30 (4 godziny) 
Wspomaganie rodziny dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym- ćwiczenia 

dr B. Chojnacka-Synaszko 
 

13:00-16:00 (4 godziny) 
Socjalizacja i wychowani  społecznościach wielokulturowych- ćwiczenia 

prof. dr hab. H. Kyuchukov/ mgr S. Styrkacz 

16:15-20:00 (5 godzin) 
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
dr hab. A. Różańska, prof. UŚ 

dr A. Minczanowska 
dr G. Piechaczek-Ogierman 

 

 

 

 



18.12.2021 SOBOTA 

s. 109 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Warsztat rozwoju umiejętności interpersonalnych- ćwiczenia 

dr K. Jas 

16:15-19:15 (4 godzin) 
Aktywizowanie społeczności lokalnej- ćwiczenia 

mgr S. Ryszawy 

 
 

22.01.2022 SOBOTA 

online 

8:30-10:00 (2 godziny) 
Aktywizowanie społeczności lokalnej- ćwiczenia 

mgr S. Ryszawy 

10:15-11:45 (2 godziny) 
Warsztat rozwoju umiejętności interpersonalnych- ćwiczenia 

dr K. Jas 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

16:15-20:00 (5 godzin) 
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
dr hab. A. Różańska, prof. UŚ 

dr A. Minczanowska 
dr G. Piechaczek-Ogierman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.01.2022 SOBOTA 

s. 109 

8:00-11:45 (5 godzin) 
Metodyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie cz. 2 (dydaktyka przedmiotu)- ćwiczenia 

dr A. Sorkowicz 
 

12:15-16:00 (5 godzin) 
Podstawy geragogiki- ćwiczenia 

dr K. Jas 
 

16:15-19:15 (4 godziny) 
Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej- ćwiczenia 

mgr A. Hruzd-Matuszczyk 

 


