
Opiekunowie praktyk: 

Kierunek Rodzaj praktyki opiekun 

Administracja Praktyka zawodowa 

 

Dr Karol Pachnik 

Zarządzanie Praktyka zawodowa Mgr Maryla Karczewska-Czapska 

Logistyka Praktyka zawodowa 

 

Dr Agata Jaździk-Osmólska 

Bezpieczeństwo narodowe 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Praktyka ciągła zawodowa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów I stopnia 

Dr Daria Krzewniak 

Kryminologia stosowana Praktyka zawodowa dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia 

 

Dr Jan Świerczewski 

Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna 

 Praktyka zawodowa ciągła pedagogiczna asystencka w przedszkolu dla 

studentów stacjonarnych studiów II stopnia 

 Praktyka pedagogiczno-asystencka w klasach I-III dla studentów 

stacjonarnych studiów II stopnia 

 Praktyka dydaktyczna w przedszkolu w sem. 3 dla studentów II roku 

studiów stacjonarnych II stopnia 

 Praktyka dydaktyczna w klasach I-III w sem. 4 dla studentów II roku 

studiów stacjonarnych II stopnia 

 Psychologiczno-pedagogiczna w klasach I-III dla studentów II roku 

studiów niestacjonarnych I stopnia 

Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 



Pedagogika sp. edukacja 

wczesnoszkolna z wychowaniem 

przedszkolnym 

Praktyka zawodowa ciągła psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla 

studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Pedagogika sp. edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna 

 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla studentów II 

roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  

 Praktyka dydaktyczna w przedszkolu dla studentów III roku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 

Dr Ewa Wyczółkowska 

Pedagogika sp. profilaktyka 

społeczna 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła dla studentów II roku studiów 

stacjonarnych II stopnia 

Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Pedagogika sp. edukacja 

wczesnoszkolna z wychowaniem 

przedszkolnym 

 Praktyka ciągła psychologiczno-pedagogiczna dla studentów II roku 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 

 Praktyka dydaktyczna na I etapie edukacyjnym dla studentów III roku 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 

Dr Aldona Grądzka-Tys 

Pedagogika sp. pedagogika 

społeczno-wychowawcza  

z resocjalizacją 

Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła dla studentów III roku studiów 

stacjonarnych I stopnia 

Mgr Beata Gulati 

Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna 

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w klasach I-III dla studentów 

II roku studiów stacjonarnych I stopnia 

Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Pedagogika sp. społeczno-

wychowawcza z resocjalizacją 

Praktyka zawodowa pedagogiczna dla studentów III roku studiów 

niestacjonarnych I stopnia  

Dr Renata Matysiuk 

Pedagogika specjalna sp. wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka 

Praktyka zawodowa pedagogiczna dla studentów II roku studiów 

niestacjonarnych II stopnia 

Dr Ewa Jówko 



Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna  

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla studentów II roku 

studiów niestacjonarnych I stopnia 

Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, 

prof. uczelni 

Pedagogika specjalna sp. 

resocjalizacja z profilaktyką 

społeczną  

Praktyka pedagogiczna metodyczna dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia Dr Mariusz Dobijański 

Pedagogika specjalna Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła dla studentów II roku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 

Dr Beata Bocian-Waszkiewicz 

 


