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HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Oligofrenopedagogika”        2017/2018 

DATA 
Godzina 

rozpoczęcia  
NAZWA PRZEDMIOTU 

FORMA 

ZALICZENIA 
OSOBA PROWADZĄCA 

SEMESTR I 

27.10.2017 r 16.30 Spotkanie organizacyjne 
 mgr Ewelina Bursztynowicz 

mgr Małgorzata Biegajło 

28.10.2017 r. 9.00 

Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny w tym: zasady i metody pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i niedostosowaniem społecznym 

 
mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

03.11.2017 

17.00 Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny w tym: zasady i metody pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i niedostosowaniem społecznym 

 
mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

04.11.2017 

9.00 Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny w tym: zasady i metody pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i niedostosowaniem społecznym 

 
mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

17.11.2017 

17.00 Pedagogika specjalna i jej subdyscypliny w tym: zasady i metody pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i niedostosowaniem społecznym 

 
mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

18.11.2017 
9.00 Diagnoza psychologiczno –pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością różnego typu i 

zakłóceniami w rozwoju 

 
mgr Olga Majewska 
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Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli          

                       i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 

                      fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl,   www.podn-pabianice.pl  

 

01.12.2017  
17.00 Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii w tym podstawy 

psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie 

 
mgr Agnieszka Piątek 

02.12.2017 
9.00 Współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki ( w tym relacje społeczne osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną) 

 mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

09.12.2017 9.00 Diagnoza psychologiczno –pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością różnego typu  

i zakłóceniami w rozwoju 

 mgr Olga Majewska 

15.12.2017 17.00 Współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki ( w tym relacje społeczne osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną) 

 mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

12.01.2018 
17.00 Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii w tym podstawy 

psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie 

 
mgr Agnieszka Piątek 

13.01.2018 
9.00 Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii w tym podstawy 

psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie 

 
mgr Agnieszka Piątek 

26.01.2018 
17.00 Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii w tym podstawy 

psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie 

 
mgr Agnieszka Piątek 

27.01.2018 
9.00 Współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki ( w tym relacje społeczne osób 

 z niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną) 

 mgr Anna Tarnowska-

Przerywacz 

 

mgr Ewelina Bursztynowicz 

p.o. Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych 

WSBiNoZ, Łódź dn. 10.11.2017r. 
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