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

 
 

Lp. Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1-2 8.00-9.30 

Patologie życia rodzinnego, ćw. = 
30 godz. 

ks. prof. dr hab. J. Perszon 
(22) 

Uwarunkowania biologiczne 
rozwoju człowieka, 

konw. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 9.00-11.15 

od 18 X do 22 XI. 
dr hab. A. Brożyna, prof. UMK 
(Wydział Nauk Biologicznych 

i Weterynaryjnych, s. B 39) 
 

Wybrane zagadnienia 
z logiki ogólnej, 

konw. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 8.00-9.30, 

pierwsze zajęcia 29 XI, 
ostatnie zajęcia tylko 1 godz. 

ks. dr M. Oleksowicz 
(22) 

Seminarium magisterskie, 
sem. = 30 godz. 

o. dr hab. M. Paczkowski, 
prof. UMK 

(22) 

Wybrane zagadnienia  
z antropologii filozoficznej  

i teologicznej,  
w. = 30 godz. 

ks. dr hab. W. Łużyński, 
 prof. UMK 

(22) 

 

3-4 9.45-11.15 

Psychologia konfliktu, 
w. = 30 godz. 

ks. dr S. Tykarski 
(1) 

 

Wybrane zagadnienia 
z antropologii filozoficznej 

i teologicznej, 
w. = 30 godz. 

ks. prof. dr hab. M. Mróz 
(2a) 

 
 
 
 

Działania profilaktyczne 
i pomocowe w pracy 

z rodziną i w rodzinie, 
w. = 30 godz. 

dr L. Chylewska 
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5-6 11.30-13.00 

Metodologia badań 
nad rodziną, 
w. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 11.30-12.15. 
ks. dr S. Tykarski 

(1) 
 

Pastoralny wymiar 
mediów w rodzinie, 

w. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 12.15-13.00. 

dr hab. K. Pilarz 
(2) 

Techniki prowadzenia 
negocjacji i mediacji, 

ćw. = 15 godz. 
i 

Pastoralny wymiar komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, 

ćw. = 15 godz. 
ks. mgr lic. A. Jankowski 

(55) 

  

– Barakat 
Zajęcia od 21 X do 9 XII, ostatnie 

zajęcia tylko 2 godz. 
(aula) 

7-8 13.15-14.45  

Psychologia, 
ćw. = 15 godz. 

Zajęcia w godz. 13.15-14.00. 
ks. mgr lic. A. Jankowski 

(55) 

Rodzina jako środowisko 
opiekuńczo-wychowawcze, 

konw. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 

ks. dr hab. S. Suwiński, 
prof. UMK 

(3a) 

Zagadnienia wybrane 
z liturgii Kościoła domowego, 

w. = 15 godz. 
Zajęcia w godz. 14.00-14.45. 

ks. dr hab. D. Brzeziński, 
prof. UMK 

(3a) 

 

 


