
 

 

NAUKI O RODZINIE - ROK III/stopień I - rok akademicki 2019/2020, semestr letni 
 

 

Lp. 

 

Godz. 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

 Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, 

administracyjnego, karnego  

i zabezpieczenia społecznego,  

w. = 15 godz., ćw. = 15 godz. 

ks. dr hab. W. Kraiński, prof. UMK 

 (20) 

  

 

3-4 

 

9.45-11.15 

 

 

Etyka życia społecznego, 

w. = 15 godz.  

(tylko WDŻ) 

Zajęcia od 2 III do 27 IV, ostatnie 

zajęcia tylko w godz. 9.45-10.30. 

ks. dr hab. W. Łużyński, prof. UMK 

 (1) 

 

 

Konstruowanie programów  

pomocy rodzinie 

(tylko DAR) 

w. = 15 godz., ćw. = 15 godz. 

dr K. Pilarz 

(2a) 

Socjologia wychowania,  

ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 9.45-10.30. 

mgr J. Woźniak 

(22) 

Podstawy interwencji kryzysowej,  

ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 10.30-11.15. 

mgr lic. K. Olszewska 

(1) 

 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

Organizacje pozarządowe  

jako forma wspierania rodziny 

(tylko DAR) 

w. = 15 godz. ćw. = 15 godz. 

dr M. Kola-Bezka 

(1a) 

Seminarium dyplomowe,  

sem. = 30 godz. 

ks. dr hab. Z. Wanat, prof. UMK 

(1a) 

 

 

 

 

7-8 

 

13.15-14.45 

 

 

 

 

 

  

 

Pedagogika specjalna,  

w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 

dr K. Pilarz 

(1) 

 

Poradnictwo 

małżeńsko-rodzinne,  

ćw.= 15 godz. 

Zajęcia w godz. 13.15-14.00. 

mgr J. Bokun 

(1) 

Etyka zawodowa ze szczególnym 

uwzględnieniem etyki nauczyciela,  

w. = 15 godz.  

(tylko WDŻ) 

Zajęcia w godz. 14.00- 14.45. 

ks. prof. dr hab. W. Cichosz 

(2) 

 

9-10 

 

15.00-16.30 

 

 

  Socjoterapia,  

w. = 15 godz., ćw. = 15 godz. 

dr K. Pilarz 

(1) 

 



 

 

 

11-12 

 

16.45-18.15 

 

  Metodyka pracy socjalnej, 

 ćw. = 15 godz. 

Zajęcia od 4 III do 22 IV, ostatnie zajęcia 

tylko w godz. 16.45-17.30. 

mgr A. Marach-Andruszkiewicz  

(2) 

Socjologia wychowania,  

w. = 15 godz. 

Zajęcia od 22 IV do końca semestru, 

pierwsze zajęcia tylko  

w godz.17.30-18.15. 

ks. prof. dr hab. J. Szulist 

(2) 

 

 

 

W nawiasie podano nr sali na Wydziale Teologicznym; w. = wykład; ćw. = ćwiczenia; konw. = konwersatorium; sem. = seminarium.  

WDŻ – specjalność Wychowanie do życia w rodzinie i etyka 

DAR – specjalność Doradca i asystent rodziny 


