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NAUKI O RODZINIE - ROK I/stopień I  
rok akademicki 2022/2023, semestr zimowy 

 
 

Lp. Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1-2 8.00-9.30 

Chrześcijańska pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza, 

w. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 8.45-9.30. 

dr hab. K. Pilarz 
(2) 

Opieka paliatywna i hospicyjna – 
ujęcie chrześcijańskie, 

konw. = 20 godz. 
Zajęcia od 4 X do 13 XII. 
ks. mgr lic. A. Jankowski 

(55) 

Psychologia rozwojowa, 
w. = 28 godz. 

ks. dr hab. W. Łużyński, prof. 
UMK 
(2a) 

 

  

3-4 9.45-11.15 

Logika, 
ćw. = 30 godz. 

ks. dr M. Oleksowicz 
(55) 

Psychologia małżeństwa 
i rodziny, w. = 15 godz. 

Zajęcia od 4 X do 29 XI, ostatnie 
zajęcia tylko 1 godz. 

ks. dr S. Tykarski 
(1) 

 
Metodologia nauk, 

ćw. = 15 godz. 
Zajęcia od 29 XI, pierwsze zajęcia 

tylko 1 godz. 
ks. dr M. Oleksowicz 

(1) 

Emisja głosu, 
ćw. = 30 godz. 

mgr J. Cieślikowska 
(3a) 

Wstęp do katolickiej nauki 
społecznej, w. = 30 godz. 

ks. dr hab. W. Łużyński, prof. 
UMK 
(22) 

 

Historia chrześcijańskiego 
wychowania w rodzinie, 

konw. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 10.30-11.15. 
ks. prof. dr hab. D. Zagórski 

(2a) 
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5-6 11.30-13.00 

Logika, w. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 

11.30-12.15. 
ks. dr M. Oleksowicz 

(55) 
Ochrona własności 

intelektualnej, 
ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 
12.15-13.00. 

ks. dr hab. W. Kraiński, prof. UMK 
(22) 

Antropologia filozoficzna,  
ćw. = 14 godz. 

ks. dr M. Oleksowicz 
(2) 

 

Podstawy fizjologii człowieka, w. 
= 20 godz. 

prof. dr hab. M. Tafil – Klawe 
Zajęcia od 5 X do 14 XII. 

(3a) 

 

Antropologia filozoficzna, 
w. = 28 godz. 

ks. prof. dr hab. M. Mróz 
(3a) 

7-8 13.15-14.45 

Chrześcijańskie podstawy 
afirmacji życia, 

w. = 28 godz. 
ks. dr S. Kunka 

(1a) 

Etyka, 
ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 
ks. dr T. Huzarek 

(3a) 
 

Podstawy chrześcijaństwa, 
w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 13.15-14.00. 
ks. dr hab. S. Suwiński, 

prof. UMK 
(3a) 

 
Małżeństwo i rodzina 
w kulturach i religiach 

chrześcijańskich, 
konw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 
o. dr hab. M. Paczkowski, 

prof. UMK 
(2a) 

 

Antropologia filozoficzna, 
ćw. = 14 godz. 

Zajęcia w godz. 13.15-14.00. 
ks. prof. dr hab. M. Mróz 

(3a) 
 

Podstawowe zagadnienia 
z filozofii, w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 
ks. dr hab. T. Dutkiewicz,  

prof. UMK 
(3a) 

9-10 15.00-16.30 

Antropologia filozoficzna,  
w. = 28 godz. 

ks. dr T. Huzarek 
(22) 

Etyka, 
w. = 28 godz. 

ks. dr T. Huzarek 
(3a) 

 

Podstawy psychologii, 
ćw. = 30 godz. 
dr M. Banasiak 

(1) 
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11-12 16.45-18.15      

13-14 18.30-20.00    

Podstawy psychologii,  
w. = 30 godz. 

dr M. Banasiak  
(zajęcia online) 

 

 


