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OBJAŚNIENIA: WY -  wykład        CA - ćwiczenia     K - konwersatorium

16.06
Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchu  CA

Metodyka wychowania niepełnosprawnych 

słuchowo w internacie i świetlicy  CA

mgr Albina Pudłowska  s.A mgr A. Jędruszczak   s.A

15.06

Metodyka nauczania i 

wychowania dzieci z wadą słuchu 

w nauczaniu przedmiotowym CA

Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i 

mowy osób głuchych i słabo słyszących. WY
Metody komunikacji osób niesłyszących, w tym język migowy  CA

mgr E. Sosnowska  s.A mgr E. Sosnowska  s.A mgr I. Kowalik  s.A

Metody komunikacji osób niesłyszących, w tym język migowy  CA

mgr E. Sosnowska  s.A mgr E. Sosnowska  s.A mgr I. Kowalik  s.A

02.06

Metodyka wychowania niepełnosprawnych 

słuchowo w internacie i świetlicy  CA
Metody komunikacji osób niesłyszących, w tym język migowy  CA

mgr A. Jędruszczak   s.B mgr I. Kowalik  s.B

19.05
Metody komunikacji osób niesłyszących, w tym język migowy  CA

mgr I. Kowalik  s.D

01.06

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą 

słuchu w nauczaniu przedmiotowym CA

Urządzenia techniczne w rehabilitacji 

słuchu i mowy osób głuchych i słabo 

słyszących. WY

18.05

Metody komunikacji osób niesłyszących, w tym 

język migowy   WY

Metody komunikacji osób 

niesłyszących,                         w tym 

język migowy  CA

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą 

słuchu w nauczaniu przedmiotowym WY

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z 

wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym 

CA

mgr I. Kowalik   s.D mgr I. Kowalik  s.D mgr E. Sosnowska  s.D mgr E. Sosnowska  s.D

07.04

Metodyka nauczania i wychowania dzieci  niesłyszących i słabo 

słyszących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   CA

Metodyka nauczania i wychowania 

dzieci z wadą słuchu w nauczaniu 

przedmiotowym WY

Metodyka nauczania                                   

i wychowania dzieci z wadą słuchu                            

w nauczaniu przedmiotowym CA

mgr E. Sosnowska  s.D mgr E. Sosnowska  s.D mgr E. Sosnowska  s.D

24.03

Metodyka wychowania niepełnosprawnych słuchowo                                       

w internacie i świetlicy  CA

Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością 

słuchu  CA

mgr A. Jędruszczak   s.A mgr Albina Pudłowska  s.A

23.03

Metody komunikacji osób 

niesłyszących, w tym język 

migowy   WY

Metody komunikacji osób niesłyszących,                         

w tym język migowy  CA

Metodyka nauczania i wychowania 

dzieci niesłyszących i słabo słyszących 

w edukacji przedszk. i wczesnoszk. WY

Metodyka nauczania i wychowania dzieci  

niesłyszących i słabo słyszących w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej   CA

mgr I. Kowalik   s.D mgr I. Kowalik  s.D mgr E. Sosnowska  s.D mgr E. Sosnowska  s.D

mgr E. Sosnowska  s.A mgr Albina Pudłowska  s.A

10.03

Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu  

CA

mgr Albina Pudłowska  s.A

STUDIA PODYPLOMOWE Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Surdopedagogika i tyflopedagogika Semestr II

09.03

Metodyka nauczania i wychowania dzieci  

niesłyszących i słabo słyszących w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej   WY

Metodyka nauczania i wychowania dzieci  

niesłyszących i słabo słyszących w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej   CA

Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dzieci z wadą 

słuchu  CA

mgr E. Sosnowska  s.A


