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mgr M. Kwiecińska   s.57

mgr M. Kwiecińska  gr. II   s.23 mgr A. Pudłowska gr. II  s.57

24.11

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi   WY

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób              

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi      CA
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

Kompetencje instytucjonalne             

w pracy nauczyciela terapeuty  

Kmgr A. Pudłowska gr. I  s.57 mgr M. Kwiecińska  gr. I   s.23

mgr A. Pudłowska    s.57
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób                 

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi      CA

mgr M. Nafalska  gr. I   s.23

mgr K. Orzeł  s.57

Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu - alternatywne 

i wspomagające metody komunikacji  CA
Terapia osób z autyzmem   CA

mgr M. Nafalska   s.57

mgr M. Nafalska  gr. II   s.23 mgr K. Orzeł  gr. II   s.57

Mowa i komunikacja osób ze spektrum 

autyzmu - alternatywne i wspomagające 

metody komunikacji  CA
mgr M. Kwiecińska   s.57

mgr M. Kwiecińska  gr. II   s.57 mgr M. Nafalska  gr. II   s.23

18.11

Terapia osób z autyzmem   WY
Terapia osób z autyzmem   CA

Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu - alternatywne i 

wspomagające metody komunikacji  CA

Mowa i komunikacja osób ze 

spektrum autyzmu - alternatywne                    

i wspomagające metody kom. WYmgr K. Orzeł  gr. I   s.57

17.11

Organizacja i podstawy prawne dla osób z autyzmem  K

Mowa i komunikacja osób ze spektrum 

autyzmu - alternatywne i wspomagające 

metody komunikacji  CA

Rodzina dziecka z autyzmem  CA Kompetencje instytucjonalne w pracy 

nauczyciela terapeuty  K
mgr M. Nafalska  gr. I   s.23 mgr M. Kwiecińska  gr. I   s.57

mgr J. Kulikowska  s.57
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna                  

w terapii osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi   WY
mgr K. Orzeł  gr. I   s.57 mgr A. Pudłowska gr. I  s.23

mgr K. Orzeł  s.57

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi      CA

Terapia osób z autyzmem   CA
mgr A. Pudłowska    s.57

mgr A. Pudłowska gr. II  s.23 mgr K. Orzeł  gr. II   s.57

20.10

Organizacja i podstawy prawne dla osób z autyzmem  K

mgr J. Kulikowska  s.57

21.10

Terapia osób z autyzmem   WY
Terapia osób z autyzmem   CA

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi      CA

mgr A. Pudłowska gr. I  s.57 mgr M. Kwiecińska  gr. I   s.23

mgr A. Pudłowska    s.57
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi      CA
mgr M. Kwiecińska   s.57

mgr M. Kwiecińska  gr. II   s.23 mgr A. Pudłowska gr. II  s.57

STUDIA PODYPLOMOWE Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Wczesne wspomaganie, diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem Semestr III

07.10

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna                   

w terapii osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi   WY

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi      CA

Rodzina dziecka z autyzmem  CA Kompetencje instytucjonalne w pracy 

nauczyciela terapeuty  K
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OBJAŚNIENIA:

WY -  wykład        CA - ćwiczenia     K - konwersatorium

mgr M. Nafalska  gr. I   s.23

mgr K. Orzeł  s.57

Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu - 

alternatywne i wspomagające metody komunikacji  CA
Terapia osób z autyzmem   CA

mgr M. Nafalska  gr. II   s.23 mgr K. Orzeł  gr. II   s.57

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób          

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi      CA mgr M. Kwiecińska   s.57

mgr M. Kwiecińska  gr. II   s.23 mgr A. Pudłowska gr. II  s.57

09.12

Terapia osób z autyzmem   WY
Terapia osób z autyzmem   CA

Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu - 

alternatywne i wspomagające metody komunikacji  CA

mgr K. Orzeł  gr. I   s.57

08.12

Stymulacja zmysłów i integracja 

sensoryczna w terapii osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi   WY

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób             

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi      CA
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

Kompetencje instytucjonalne            

w pracy nauczyciela terapeuty  

Kmgr A. Pudłowska gr. I  s.57 mgr M. Kwiecińska  gr. I   s.23

mgr A. Pudłowska    s.57
Rodzina dziecka z autyzmem  CA

mgr K. Orzeł  s.57

Mowa i komunikacja osób ze spektrum 

autyzmu - alternatywne i wspomagające 

metody komunikacji  CA

Terapia osób z autyzmem   CA
mgr M. Nafalska   s.57

mgr M. Nafalska  gr. II   s.23 mgr K. Orzeł  gr. II   s.57

25.11

Terapia osób z autyzmem   WY
Terapia osób z autyzmem   CA

Mowa i komunikacja osób ze spektrum 

autyzmu - alternatywne i wspomagające 

metody komunikacji  CA

Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu - 

alternatywne i wspomagające metody komunikacji  

WY
mgr K. Orzeł  gr. I   s.57 mgr M. Nafalska  gr. I   s.23


