Harmonogram zajęć objętych projektem ”AKCELERATOR ROZWOJU”
Rok akademicki 2020/2021 semestr letni
Przedmiot
Prawo o gospodarce gruntami

Uwarunkowania społeczne i
środowiskowe planowania
przestrzennego

Forma zajęć
Termin realizacji zajęć
Sala
Prowadzący
ADMINISTRACJA, II rok, I stopnia, studia stacjonarne
ćwiczenia

środa 11.30-13.00

on-line

ćwiczenia
e-learning

8/06 -13.30-15.55 – 3 godz.
15/06 -13.30-15.00 - 2 godz.

e-learning

ćwiczenia

wtorek 8.00-11.10
co 2 tygodnie od 09/03
16/06 -8.45-10.25 – 2 godz.
23/06 -8.00-10.25 - 3 godz.

on-line

ćwiczenia
e-learning

Uwagi

dr Jarosław Stasiak

ostatni termin: 02/06 –
11.30-12.15 – 1 godz.

dr Ilona Balcerczyk

ostatni termin: 15/06 –
8.00-8.45 – 1 godz.

e-learning

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, II rok, I stopnia, studia stacjonarne
Autoprezentacja w zarządzaniu
kryzysowym

wykład

wtorek 9.40-12.15

on-line

ćwiczenia

środa 9.40-12.15

on-line

mgr Kamila
JakubczakKrawczyńska

ostatni termin: 18/05
ostatni termin: 12/05

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, II rok, II stopnia, studia stacjonarne
Instytucje systemu
bezpieczeństwa publicznego

wykład

ćwiczenia

czwartek 10.25-13.00
co 2 tyg. od 04/03- ostatnie
zajęcia 21/05
piątek 8.00-10.25
co 2 tyg. od 05/03- ostatnie
zajęcia 30/04
czwartek 10.25-13.00
co 2 tyg. od 11/03- ostatnie
zajęcia 20/05
piątek 8.00-10.25

on-line

on-line

dr Joanna Werner

+ 13.05.2021r.

co 2 tyg. od 12/03- ostatnie
zajęcia 23/04

FILOLOGIA ANGIELSKA, II rok, II stopnia, studia stacjonarne
Aspekty dwujęzyczności i
wielojęzyczności

Badania nad gramatyką w świetle
różnych szkół językoznawczych

wykład

piątek 9.40-11.10

on-line

wykład
e-learning

piątek w terminach:
11/06 -10.25-11.10 - 1godz.
18/06 - 9.40-11.10 - 2 godz.
25/06 - 9.40-11.10 - 2 godz.
piątek 11.30-13.00

e-learning

piątek w terminach:
11/06 -12.15-13.00 - 1godz.
18/06 -11.30-13.00 - 2 godz.
25/06 -11.30-13.00 - 2 godz.
czwartek 8.00-9.30

e-learning

czwartek w terminach:
10/06 - 8.45-9.30 - 1godz.
17/06 - 8.00-9.30 - 2 godz.
24/06 - 8.00-9.30 - 2 godz.

e-learning

wykład
wykład
e-learning

Historia integracji europejskiej

wykład
wykład
e-learning

on-line

on-line

dr Dorota
Gonigroszek

ostatni termin: 11/06 –
9.40-10.25 – 1 godz.

dr hab. Kamila
Turewicz

ostatni termin: 11/06 –
11.30-12.15 – 1 godz.

dr Paulina
Depczyńska

ostatni termin: 10/06 –
8.00-8.45 – 1 godz.

dr Izabela KiełtykZaborowska
dr Beata Ciupińska

ostatni termin: 22/06 –
8.45-9.30 – 1 godz.
ostatni termin: 22/06 –
16.50-17.35 – 1 godz.

PEDAGOGIKA, II rok, I stopnia, studia stacjonarne
Kwerenda naukowa z zakresu
pedagogiki
Socjoterapia w pracy
resocjalizacyjnej

ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wtorek 8.00-9.30
co 2 tygodnie od 16/03
wtorek 9.40-11.10
co 2 tyg. od 09/03
wtorek 9.40-11.10
co 2 tyg. od 16/03
czwartek 15.10-16.40
co 2 tyg. od 11/03

on-line
on-line
on-line

PEDAGOGIKA, II rok, II stopnia, studia stacjonarne
Resocjalizacja penitencjarna

wykład

poniedziałek 13.30-15.00

on-line

dr hab. prof. UJK

dodatkowo:
17/05 -16.50-18.20 -2 godz.

co 2 tyg. od 08/03
ćwiczenia
Warsztaty arteterapii w
profilaktyce i resocjalizacji
Marginalizacja i wykluczenie
społeczne

ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

Metodyka wychowania
resocjalizującego

wykład
ćwiczenia

Współczesne patologie spo
łeczne

wykład
ćwiczenia

czwartek 9.40-11.10
co 2 tyg. od 11/03
czwartek 8.00-9.30
co 2 tyg. od 11/03
poniedziałek 13.30-15.00
co 2 tyg. od 15/03
wtorek 11.30-13.00
co 2 tyg. od 16/03
wtorek 13.30-15.00
co 2 tyg. od 09/03
wtorek 15.10-16.40
co 2 tyg. od 16/03
wtorek 15.10-16.40
co 2 tyg. od 09/03
czwartek 11.30-13.00
co 2 tyg. od 11/03

on-line

Konstantinos
Tsirigotis
dr Marek Cendrowski

31/05 -17.35-18.20–1 godz.

dodatkowo:
24/06 -11.30-12.15 -1 godz.

on-line
on-line

dr Anastazja
Wilczkowska
dr Beata Ciupińska

on-line
on-line

dr Beata Ciupińska

on-line

dr Beata Ciupińska

on-line

dr Beata Ciupińska

on-line

dr Marek Cendrowski

dodatkowo:
24/06 -8.45-9.30 -1 godz.

ostatni termin: 21/06 –
13.30-14.15 – 1 godz.
ostatni termin: 22/06 –
11.30-12.15 – 1 godz.
ostatni termin: 15/06 –
13.30-15.55 – 3 godz.
ostatni termin: 22/06 –
15.10-15.55 – 1 godz.
ostatni termin: 15/06 –
15.55 – 18.20 – 3 godz.
dodatkowo:
24/06 -12.15-13.00 -1 godz.

