ROZKŁAD ZAJĘĆ I ROKU HISTORI II STOPIEŃ (MAGISTERIUM)
semestr letni 2020/2021
Plan może ulec zmianie
aktualizacja: 09.03.2021 r.

PONIEDZIAŁEK
GODZINA
ćwiczenia

09.45-11.15

Źródłoznawstwo i metodologia wybranej epoki **
(średniowiecze)
dr hab. P. Guzowski, mgr M. Kozłowska-Szyc
on-line
Wykład monograficzny

11.30-13.00

Historia sportu
dr hab. A. Pasko
on-line
Wykład monograficzny

13.15-14.45

Historia geopolityki
Prof. O. Łatyszonek
on-line

konwersatorium
15.00-16.30

Konwersatorium monograficzne z wybranej epoki **
(Historia starożytna)
dr hab. R. Kosiński
on-line
ćwiczenia

18.30-20.00

Źródłoznawstwo i metodologia wybranej epoki 2 **
(XX w.)
Prof. dr hab. M. Dajnowicz
on-line

WTOREK
GODZINA
ćwiczenia

13.15-14.45

Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego
dr hab. M. Drozdowski
on-line
wykład

16.45-18.15

Historia religii
Dr hab. P. Chomik, prof. UwB
On-line

ŚRODA
GODZINA

ćwiczenia

8.00-9.30

Zajęcia warsztatowe z języka łacińskiego
mgr U. Tylicka
on-line

11.30-13.00

15.00-16.30

16.45-18.15

wykład monograficzny
Wykład monograficzny z wybranej epoki 2 - XIX-XX w.
dr hab. G. Zackiewicz
on-line
ćwiczenia
Konwersatorium monograficzne z wybranej epoki**
(Stosunki polsko-litewskie w XX w.)
dr hab. K. Buchowski
on-line
wykład monograficzny
Pamięć i polityka historyczna
prof. dr hab. W. Śleszyński
on-line

CZWARTEK
GODZINA

9.45-11.15

11.30-13.00

13.15-14.45

Laboratorium
(od połowy kwietnia )
SP nr 37
ul. Jaworowa 8
Laboratorium
(od połowy kwietnia )
SP nr 37
ul. Jaworowa 8
Laboratorium
(od połowy kwietnia )
SP nr 37
ul. Jaworowa 8

PIĄTEK
GODZINA

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
laboratoria
(pół semestru – I połowa od 5 marca)

Warsztaty komunikacji interpersonalnej
dr M. Kolemba

8.15-9.45

on-line
ćwiczenia
(pół semestru – od 07.05.2021 r.)

Warsztaty diagnozy psychopedagogicznej
dr J. Sacharczuk
on-line
wykład

9.45-11.15

Dydaktyka historii
dr M. Ocytko
on-line
ćwiczenia

11.30-13.00

Dydaktyka historii
dr M. Ocytko
on-line

13.15-14.45

ćwiczenia
(pół semestru – I połowa semestru od 12 marca)

Podstawy dydaktyki

dr hab. K. Borawsk Kalbarczyk, prof. UwB
on-line

laboratoria
(pół semestru)

15.00-16.30

Trening kreatywności
dr B. Kunat
on-line

wykład
(pół semestru – I połowa semestru od 5 marca)

Podstawy dydaktyki
dr hab. K. Borawsk Kalbarczyk, prof. UwB

17.00-18.30

on-line

ćwiczenia
(pół semestru – II połowa semestru od 23 kwietnia)

Diagnostyka pedagogiczna
mgr A. Sołbut
on-line

* Blok pedagogiczny – terminy konwersatorium Praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30h będą

ustalane przez prowadzącego
** Studenci specjalizacji nauczycielskiej realizują przedmioty Konwersatorium monograficzne… oraz
Źródłoznawstwo i metodologia… tylko z jednej epoki, tj. Konwersatorium monograficzne z wybranej epoki 1:
lub Historia starożytna oraz Źródłoznawstwo i metodologia z wybranej epoki 1: średniowiecze.

Studenci specjalizacji nauczycielskiej dokonują wyboru jednego spośród czterech przedmiotów monograficznych:
Historia religii, Historia sportu, Historia geopolityki, Pamięć i polityka.

