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

 
 

Lp. Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1-2 8.00-9.30  

Poradnictwo 
małżeńsko – rodzinne, 

ćw. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 8.00-8.45. 

ks. dr S. Tykarski 
(1) 

Chrześcijańskie postrzeganie 
człowieka chorego 

i niepełnosprawnego w rodzinie, 
konw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 8.45-9.30. 
mgr M. Sikorska (aula) 

  

3-4 9.45-11.15 

Zagadnienia moralne małżeństwa 
i rodziny, 

konw. = 30 godz. 
ks. prof. dr hab. Z. Wanat 

(2a) 

Diagnostyka środowiska 
społecznego, ćw. = 15 godz. 

i 
Andragogika, ćw. = 15 godz. 

ks. mgr lic. A. Jankowski 
(55) 

Praca z rodziną dysfunkcyjną 
– aspekty prawne, 
konw. = 15 godz. 

i 
Metodyka pracy socjalnej 

w instytucjach Caritas, 
ćw. = 15 godz. 

mgr M. Sikorska 
(aula) 

Duszpasterstwo rodzin, 
w. = 30 godz. 

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

(55) 

Seminarium dyplomowe, 
sem. = 30 godz. 

ks. dr hab. K. Skoczylas,  
prof. UMK 

(2) 

5-6 11.30-13.00 

Praca socjalna 
w instytucjach Caritas, 

w. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 11.30-12.15. 

dr hab. K. Pilarz 
(2) 

 
Poradnictwo 

małżeńsko – rodzinne, 
w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 12.15-13.00. 
ks. dr S. Tykarski 

(1) 

   

Metody planowania rodziny, ćw. 
= 30 godz. 

Zajęcia odbywają się 
21 X, 28 X, 4 XI, 18 XI, 

2 XII, 16 XII, 13 I. 
 

Uwaga! 
Dodatkowe zajęcia 

16 XII i 13 I. 
w godz. 15.00-15.45. 

mgr M. Bojarska 
(1) 
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7-8 13.15-14.45 

  Organizacje pozarządowe 
jako forma wspierania rodziny, 

w. = 15 godz. – zajęcia online 
od 5 X do 30 XI 

ćw. = 15 godz. – zajęcia 
stacjonarne od 7 XII 
dr M. Kola – Bezka 

(1a) 

Kościelne prawo 
małżeńsko – rodzinne, 

w. = 30 godz. 
ks. dr hab. W. Kraiński, 

prof. UMK 
(22) 

 


