
 

 

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

 

Lp. 

 

Godz. 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

1-2 

 

8.00-9.30 

 Poradnictwo małżeńsko-rodzinne, 

w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 8.45-9.30. 

ks. dr S. Tykarski 

(3a) 

  

Dydaktyka etyki, ćw. = 30 godz. 

ks. prof. dr hab. W. Cichosz 

(1) 

 

 

3-4 

 

9.45-11.15 

Zagadnienia moralne 

małżeństwa i rodziny, 

konw. = 16 godz. 

Zajęcia od 7 X do 2 XII. 

ks. dr hab. Z. Wanat, 

prof. UMK 

(2a) 

Duszpasterstwo rodzin, 

w. = 30 godz. 

ks. dr hab. Z. Zarembski, 

prof. UMK 

(2) 

 Dydaktyka wychowania 

do życia w rodzinie, 

ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 9.30-11.00 

ks. prof. dr hab. W. Cichosz 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody planowania 

rodziny,  

ćw. = 30 godz. 

mgr M. Bojarska 

Zajęcia odbywają się: 

18 X, 8 XI, 29 XI,  

13 XII, 17 I. 

(2) 

 

 

5-6 

 

11.30-13.00 

Kościele prawo małżeńsko-

rodzinne, w. = 30 godz. 

ks. dr hab. W. Kraiński,  

prof. UMK 

(2) 

Seminarium dyplomowe,  

sem. = 30 godz. 

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

(55) 

Dydaktyka środowiska społecznego, 

ćw. = 15 godz. 

Andragogika, ćw. = 15 godz. 

ks. mgr lic. A. Jankowski 

(2) 

 

 

7-8 

 

13.15-14.45 

 

 Socjologia wychowania,  

ćw. = 15 godz. 

Zajęcia od 8 X do 26 XI (ostatnie 

zajęcia tylko 9.45-10.30) 

ks. dr hab. W. Łużyński,  

prof. UMK 

(2a) 

Zagadnienia moralne małżeństwa  

i rodziny,  

konw. = 14 godz. 

Zajęcia od 3 XII do końca 

semestru. 

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

(2a) 

 Poradnictwo 

małżeńsko-rodzinne,  

ćw.= 15 godz. 

Zajęcia w godz. 13.15-14.40. 

mgr lic. J. Bokun 

(1a) 

 

Dydaktyka wychowania  

do życia w rodzinie,  

ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 

ks. prof. dr hab. W. Cichosz 

(1) 

 

9-10 

 

15.00-16.30 

 

 

Człowiek chory  

i niepełnosprawny w rodzinie, 

konw. = 15 godz. 

Praca z rodziną dysfunkcyjną – 

aspekty praktyczne,  

konw. = 15 godz. 

mgr B. Momot 

(2) 

  

 

Konstruowanie programów  

pomocy rodzinie,  

w. = 15 godz., ćw. = 15 godz. 

dr K. Pilarz 

(1) 

  



 

 

 

11-12 

 

16.45-18.15 

 

  Praca socjalna, w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 16.45-17.30. 

dr K. Pilarz 

(1) 

  

 

 

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


