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WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW W WARSZAWIE 
PLAN ZAJĘĆ 

Semestr letni 2022/2023 
 

Studia niestacjonarne – II stopień (magisterskie) – rok I 
 

I zjazd: 24-26 lutego 2023 r. 
stacjonarnie 

 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 
19.00 – 20.30 

Seminarium magisterskie – rok I (1-2) 
Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki online 

Seminarium magisterskie – rok II (1-2) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 Przestępczość nieletnich (1-2) 

Dr Leszek Jan Buller 

s. 321 bud.23 

9.45 – 11.15 Przestępczość nieletnich (3-4) s. 321 bud.23 

11.30 – 13.00 Przestępczość nieletnich (5-6) s. 321 bud.23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (1-2) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

s.116 bud.21 

15.15 – 16.45 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (3-4) – ćwiczenia 
s.116 bud.21 

17.00 – 18.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (1-2) – 

konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski s.116 bud.21 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Przestępczość nieletnich (7-8) 

Dr Leszek Jan Buller 

s. 410 bud.23 

9.45 – 11.15 Przestępczość nieletnich (9-10) s. 410 bud.23 

11.30 – 13.00 Przestępczość nieletnich (11-12) s. 410 bud.23 
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II zjazd: 10-12 marca 2023 r. 
online 

DZIEŃ 
TYGODNIA 

GODZINY 
ZAJĘĆ 

NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

17.15 – 18.45 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (1-2) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (1-2) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

online 

19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (3-4) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (3-4) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

Sobota 

9.45 – 11.15 Przestępczość nieletnich (13-14) 
Dr Leszek Jan Buller 

11.30 – 13.00 Przestępczość nieletnich (15-16) 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Polityka rodzinna (1-2) – wykład 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, prof. 

ucz. 
15.15 – 16.45 Polityka rodzinna (3-4) – wykład 

17.00 – 18.30 Polityka rodzinna (5-6) – wykład 

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (3-4) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (3-4) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Niedziela 

14.00 – 15.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (3-4) – 

konwersatorium 

Ks. mgr Adam Grabowski 15.45 – 17.15 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (5-6) – 

konwersatorium 

17.30 – 19.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (5-6) – 

konwersatorium 
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III zjazd: 24-26 marca 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 

17.15 – 18.45 Opieka geriatryczna w rodzinie (1-2) – konwersatorium Ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, 

prof. ucz. 
online 

19.00 – 20.30 Opieka geriatryczna w rodzinie (3-4) – konwersatorium 

Sobota 

8.45 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (5) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

s.102 bud.23 

9.45 – 11.15 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (6-7) – ćwiczenia 
s.102 bud.23 

11.30 – 13.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (9-10) 

– konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski s.423 bud.23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (11-12) 

– konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski s.423 bud.23 

15.15 – 16.45 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (1-

2) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s.116 bud.23 

17.00 – 18.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (3-

4) – konwersatorium 
s.116 bud.23 

18.45 – 20.15 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (5-

6) – konwersatorium 
s.116 bud.23 

Niedziela 

8.00 – 9.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (7-

8) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s.116 bud.23 

9.45 – 11.15 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (9-

10) – konwersatorium 
s.116 bud.23 

11.30 – 13.00 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(11-12) – konwersatorium 
s.116 bud.23 
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IV zjazd: 14-16 kwietnia 2023 r. 
online 

 

DZIEŃ 
TYGODNIA 

GODZINY 
ZAJĘĆ 

NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

17.15 – 18.45 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (5-6) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (5-6) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

online 

19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (7-8) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (7-8) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

Sobota 

13.30 – 15.00 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(13-14) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 15.15 – 16.45 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(15-16) – konwersatorium 

17.00 – 18.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(17-18) – konwersatorium – zaliczenie  

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (5-6) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. 

ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (5-6) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Niedziela 

8.00 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (8-9) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

9.45 – 10.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (10) – ćwiczenia 

10.30 – 11.15 Demografia (1) – konwersatorium 
Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

11.30 – 13.00 Demografia (2-3) – konwersatorium 

13.00 – 14.00 Przerwa  

14.00 – 15.30 Zarządzanie budżetem domowym (1-2) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 15.45 – 17.15 Zarządzanie budżetem domowym (3-4) – konwersatorium 

17.30 – 19.00 Zarządzanie budżetem domowym (5-6) – konwersatorium 
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V zjazd: 21-23 kwietnia 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 
19.00 – 20.30 

Seminarium magisterskie – rok I (7-8) 
Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki online 

Seminarium magisterskie – rok II (7-8) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Sobota 

8.45 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (11-12) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

s.102 bud.23 

9.45 – 10.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (13) – ćwiczenia 
s.102 bud.23 

10.30 – 11.15 Demografia (4) – konwersatorium 
Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

s.102 bud.23 

11.30 – 13.00 Demografia (5-6) – konwersatorium s.102 bud.23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Demografia (7-8) – konwersatorium Ks. dr Dariusz Tułowiecki s.102 bud.23 

15.15 – 16.45 Małe grupy społeczne (1-2) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud.23 

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (3-4) – wykład   s.102 bud.23 

18.45 – 20.15 Zarządzanie budżetem domowym (7-8) – konwersatorium s.102 bud.23 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Małe grupy społeczne (5-6) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud.23 

9.45 – 11.15 Małe grupy społeczne (7-8) – wykład   s.102 bud.23 

11.30 – 13.00 Małe grupy społeczne (9-10) – wykład   s.102 bud.23 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Przestępczość nieletnich (17-18) – egzamin  Dr Leszek Jan Buller s.104 bud.23 
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VI zjazd: 12-14 maja 2023 r. 
online 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (9-10) – zaliczenie 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (9-

10) – zaliczenie 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

online 

 

Sobota 

8.00 – 9.30 Opieka geriatryczna w rodzinie (5-6) – konwersatorium  
Ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. 

ucz. 
9.45 – 11.15 Opieka geriatryczna w rodzinie (7-8) – konwersatorium  

11.30 – 13.00 Opieka geriatryczna w rodzinie (9-10) – konwersatorium – zaliczenie 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Małe grupy społeczne (11-12) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 15.15 – 16.45 Małe grupy społeczne (13-14) – wykład   

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (15-16) – wykład   

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (9-10) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (9-10) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Zarządzanie budżetem domowym (9-10) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 9.45 – 11.15 Zarządzanie budżetem domowym (11-12) – konwersatorium 

11.30 – 13.00 Zarządzanie budżetem domowym (13-14) – konwersatorium 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Polityka rodzinna (7-8) – wykład 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, prof. 

ucz. 
15.45 – 17.15 Polityka rodzinna (9-10) – wykład 

17.30 – 19.00 Polityka rodzinna (11-12) – wykład 
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VII zjazd: 2-4 czerwca 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Sobota 

8.00 – 9.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (13-

14) – konwersatorium 

Ks. mgr Adam Grabowski 

s.102 bud.23 

9.45 – 11.15 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (15-

16) – konwersatorium 
s.102 bud.23 

11.30 – 13.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (17-

18) – konwersatorium – zaliczenie 
s.102 bud.23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Zarządzanie budżetem domowym (15-16) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud.23 

15.15 – 16.45 Zarządzanie budżetem domowym (17-18) – konwersatorium – zaliczenie s.102 bud.23 

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (17-18) – wykład – egzamin s.102 bud.23 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Demografia (9-10) – konwersatorium – zaliczenie  Ks. dr Dariusz Tułowiecki s.103 bud.23 

9.45 – 11.15 Polityka rodzinna (13-14) – wykład Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, 

prof. ucz. 

s.103 bud.23 

11.30 – 13.00 Polityka rodzinna (15-16) – wykład s.103 bud.23 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Polityka rodzinna (17-18) – wykład – zaliczenie 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, 

prof. ucz. 
s.103 bud.23 

15.45 – 16.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (14) – ćwiczenia – zaliczenie 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska s.103 bud.23 

 
 

 

W planie nie uwzględniono:  
• Wykład w języku angielskim 

• Język polski akademicki dla cudzoziemców (30 godzin) 
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WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW W WARSZAWIE 
PLAN ZAJĘĆ 

Semestr letni 2022/2023 
 

Studia niestacjonarne – II stopień (magisterskie) – rok II 
 

I zjazd: 24-26 lutego 2023 r. 
stacjonarnie 

 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 
19.00 – 20.30 

Seminarium magisterskie – rok I (1-2) 
Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki online 

Seminarium magisterskie – rok II (1-2) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 Metody rozpoznawania płodności (1-2) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s. 116 bud.21 

9.45 – 11.15 Metody rozpoznawania płodności (3-4) – konwersatorium s. 116 bud.21 

11.30 – 13.00 Metody rozpoznawania płodności (5-6) – konwersatorium s. 116 bud.21 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (1-2) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska s. 116 bud.21 

15.15 – 16.45 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (3-4) – ćwiczenia 
Ks. mgr Adam Grabowski 

s. 116 bud.21 

17.00 – 18.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (1-2) – 

konwersatorium 
s. 116 bud.21 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Metody rozpoznawania płodności (7-8) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s. 116 bud.21 

9.45 – 11.15 Metody rozpoznawania płodności (9-10) – konwersatorium s. 116 bud.21 

11.30 – 13.00 Metody rozpoznawania płodności (11-12) – konwersatorium s. 116 bud.21 

13.00 – 15.00 Przerwa 

15.00 – 17.15 Pedagogika resocjalizacyjna (1-2-3) 
Dr Konrad Leszek Wierzbicki 

s. 116 bud.21 

17.30 – 19.45 Pedagogika resocjalizacyjna (4-5-6) s. 116 bud.21 
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II zjazd: 10-12 marca 2023 r. 
online 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

17.15 – 18.45 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (1-2) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (1-2) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

online 

19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (3-4) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (3-4) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (1-2) – konwersatorium 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (1-2) – konwersatorium 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

 

Ks. dr Wojciech Kućko 

9.45 – 11.15 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (3-4) – konwersatorium 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (3-4) – konwersatorium 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

 

Ks. dr Wojciech Kućko 

11.30 – 13.00 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (5-6) – konwersatorium 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (5-6) – konwersatorium 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

 

Ks. dr Wojciech Kućko 

13.00 – 13.30 Przerwa  

13.30 – 15.00 Polityka rodzinna (1-2) – wykład 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, prof. 

ucz. 
15.15 – 16.45 Polityka rodzinna (3-4) – wykład 

17.00 – 18.30 Polityka rodzinna (5-6) – wykład 

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (3-4) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (3-4) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Metody rozpoznawania płodności (13-14) 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 9.45 – 11.15 Metody rozpoznawania płodności (15-16) 

11.30 – 13.00 Metody rozpoznawania płodności (17-18) – zaliczenie  

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (3-4) – 

konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski 

15.45 – 17.15 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (5-6) – 

konwersatorium 
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17.30 – 19.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (7-8) – 

konwersatorium 
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III zjazd: 24-26 marca 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 

17.15 – 18.45 Opieka geriatryczna w rodzinie (1-2) – konwersatorium Ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, 

prof. ucz. 
online 

19.00 – 20.30 Opieka geriatryczna w rodzinie (3-4) – konwersatorium 

Sobota 

8.45 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (5) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

s. 102 bud.23 

9.45 – 11.15 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (6-7) – ćwiczenia 
s. 102 bud.23 

11.30 – 13.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (9-10) 

– konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski s.423 b.23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (11-12) 

– konwersatorium 
Ks. mgr Adam Grabowski s.423 b.23 

15.15 – 16.45 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (1-

2) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s.116 bud.21 

17.00 – 18.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (3-

4) – konwersatorium 
s.116 bud.21 

18.45 – 20.15 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (5-

6) – konwersatorium 
s.116 bud.21 

Niedziela 

8.00 – 9.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (7-

8) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

s.116 bud.21 

9.45 – 11.15 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie (9-

10) – konwersatorium 
s.116 bud.21 

11.30 – 13.00 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(11-12) – konwersatorium 
s.116 bud.21 

13.00 – 15.00 Przerwa 

15.00 – 17.15 Pedagogika resocjalizacyjna (7-8-9) 
Dr Konrad Leszek Wierzbicki 

s.116 bud.21 

17.30 – 19.45 Pedagogika resocjalizacyjna (10-11-12) s.116 bud.21 
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IV zjazd: 14-16 kwietnia 2023 r. 
online 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

17.15 – 18.45 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (5-6) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (5-6) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

online 

19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (7-8) 

lub: 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (7-8) 

Ks. dr Wojciech Kućko 

 

 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (7-8) – konwersatorium 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (7-8) – konwersatorium 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. 

ucz. 

Ks. dr Wojciech Kućko 

9.45 – 11.15 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (9-10) – konwersatorium 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (9-10) – konwersatorium 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. 

ucz. 

Ks. dr Wojciech Kućko 

11.30 – 13.00 

Wybrane zagadnienia bioetyczne (11-12) – konwersatorium – zaliczenie 

lub: 

Etyka rodzicielstwa w aksjologii Jana Pawła II (11-12) – konwersatorium – 

zaliczenie 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. 

ucz. 

Ks. dr Wojciech Kućko 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(13-14) – konwersatorium 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 15.15 – 16.45 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(15-16) – konwersatorium 

17.00 – 18.30 
Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie 

(17-18) – konwersatorium – zaliczenie  

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (5-6) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. 

ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (5-6) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 
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Niedziela 

8.00 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (8-9) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

9.45 – 10.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (10) – ćwiczenia 

10.30 – 11.15 Demografia (1) – konwersatorium 
Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

11.30 – 13.00 Demografia (2-3) – konwersatorium 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Zarządzanie budżetem domowym (1-2) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 15.45 – 17.15 Zarządzanie budżetem domowym (3-4) – konwersatorium 

17.30 – 19.00 Zarządzanie budżetem domowym (5-6) – konwersatorium 
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V zjazd: 21-23 kwietnia 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 

online 
19.00 – 20.30 

Seminarium magisterskie – rok I (7-8) 
Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki online 

Seminarium magisterskie – rok II (7-8) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (11-12) – ćwiczenia 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska 

s.102 bud. 23 

9.45 – 10.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (13) – ćwiczenia 
s.102 bud. 23 

10.30 – 11.15 Demografia (4) – konwersatorium 
Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

s.102 bud. 23 

11.30 – 13.00 Demografia (5-6) – konwersatorium s.102 bud. 23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Demografia (7-8) – konwersatorium Ks. dr Dariusz Tułowiecki s.102 bud. 23 

15.15 – 16.45 Małe grupy społeczne (1-2) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud. 23 

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (3-4) – wykład   s.102 bud. 23 

18.45 – 20.15 Zarządzanie budżetem domowym (7-8) – konwersatorium s.102 bud. 23 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Małe grupy społeczne (5-6) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud. 23 

9.45 – 11.15 Małe grupy społeczne (7-8) – wykład   s.102 bud. 23 

11.30 – 13.00 Małe grupy społeczne (9-10) – wykład   s.102 bud. 23 

13.00 – 15.00 Przerwa 

15.00 – 17.15 Pedagogika resocjalizacyjna (13-14-15) 
Dr Konrad Leszek Wierzbicki 

s.102 bud. 23 

17.30 – 19.45 Pedagogika resocjalizacyjna (16-17-18) – egzamin s.102 bud. 23 
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VI zjazd: 12-14 maja 2023 r. 
online 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Piątek 19.00 – 20.30 

Konwersatorium w języku włoskim: „Il bisogno di famiglia in un mondo che 

cambia” (9-10) – zaliczenie 
Ks. dr Wojciech Kućko 

online 

 

Konwersatorium w języku angielskim: „The interdisciplinary model of health 

and disease in medical aspects for family studies – selected basic aspects” (9-

10) – zaliczenie 

Dr Justyna Kinga Stępkowska 

Sobota 

8.00 – 9.30 Opieka geriatryczna w rodzinie (5-6) – konwersatorium  
Ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. 

ucz. 
9.45 – 11.15 Opieka geriatryczna w rodzinie (7-8) – konwersatorium  

11.30 – 13.00 Opieka geriatryczna w rodzinie (9-10) – konwersatorium – zaliczenie 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Małe grupy społeczne (11-12) – wykład   

Dr Leszek Jan Buller 15.15 – 16.45 Małe grupy społeczne (13-14) – wykład   

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (15-16) – wykład   

18.45 – 20.15 
Seminarium magisterskie – rok I (9-10) 

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. 

Ks. dr Dariusz Tułowiecki 

Seminarium magisterskie – rok II (9-10) Dr Anna Małgorzata Czyżkowska 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Zarządzanie budżetem domowym (9-10) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 9.45 – 11.15 Zarządzanie budżetem domowym (11-12) – konwersatorium 

11.30 – 13.00 Zarządzanie budżetem domowym (13-14) – konwersatorium 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Polityka rodzinna (7-8) – wykład 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, prof. 

ucz. 
15.45 – 17.15 Polityka rodzinna (9-10) – wykład 

17.30 – 19.00 Polityka rodzinna (11-12) – wykład 
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VII zjazd: 2-4 czerwca 2023 r. 
stacjonarnie 

 

DZIEŃ 

TYGODNIA 
GODZINY 

ZAJĘĆ 
NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY SALA 

Sobota 

8.00 – 9.30 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (13-

14) – konwersatorium 

Ks. mgr Adam Grabowski 

s.102 bud. 23 

9.45 – 11.15 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (15-

16) – konwersatorium 
s.102 bud. 23 

11.30 – 13.00 
Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi (17-

18) – konwersatorium – zaliczenie 
s.102 bud. 23 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 15.00 Zarządzanie budżetem domowym (15-16) – konwersatorium 

Dr Leszek Jan Buller 

s.102 bud. 23 

15.15 – 16.45 Zarządzanie budżetem domowym (17-18) – konwersatorium – zaliczenie s.102 bud. 23 

17.00 – 18.30 Małe grupy społeczne (17-18) – wykład – egzamin s.102 bud. 23 

Niedziela 

8.00 – 9.30 Demografia (9-10) – konwersatorium – zaliczenie  Ks. dr Dariusz Tułowiecki s.103 bud. 23 

9.45 – 11.15 Polityka rodzinna (13-14) – wykład Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, 

prof. ucz. 

s.103 bud. 23 

11.30 – 13.00 Polityka rodzinna (15-16) – wykład s.103 bud. 23 

13.00 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.30 Polityka rodzinna (17-18) – wykład – zaliczenie 
Ks. dr hab. Józef Marek Młyński, 

prof. ucz. 
s.103 bud. 23 

15.45 – 16.30 
Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych – 

warsztaty (14) – ćwiczenia – zaliczenie 
Mgr Katarzyna Kwiatkowska s.103 bud. 23 

 
 

 

W planie nie uwzględniono:  
• Wykład w języku angielskim 

• Język polski akademicki dla cudzoziemców (30 godzin) 

 


