
Pedagogika I stopnia stacjonarne 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - obrona w dniu 22 września od godz. 

13.00 (tradycyjna) 

promotor dr hab. Tadeusz Strawa prof. PK 

recenzent dr Lucyna Maksymowicz 

przewodniczący dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

opiekun dr Piotr Boćko 

 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna - obrona w dniu 22 września od godz. 14.00 

(tradycyjna) 

promotor dr hab. Tadeusz Strawa prof. PK 

recenzent dr Piotr Boćko 

przewodniczący dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

opiekun dr Lucyna Maksymowicz 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - obrona w dniu 21 września od godz. 

14.45 (tradycyjna) 

promotor dr hab. Teresa Żółkowska 

recenzent dr Iwona Zychowicz 

przewodniczący dr hab. Janina Świrko prof. PK 

opiekun dr Mariusz Kołaciński 

 

Specjalność: Psychopedagogika - obrona w dniu 21 września od godz. 15.30. (tradycyjna) 

promotor dr hab. Teresa Żółkowska 

recenzent dr Iwona Zychowicz 

przewodniczący dr hab. Janina Świrko prof. PK 

opiekun dr Mariusz Kołaciński 

 

Pedagogika I stopnia niestacjonarne 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - obrona w dniu 22 września od godz. 

10.30. (tradycyjna) 

promotor dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

recenzent dr Lucyna Maksymowicz 

przewodniczący dr hab. Jan Kania prof. PK 

opiekun  dr Mariusz Kołaciński 

 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - obrona w dniu 22 września od godz. 

9.00. (tradycyjna) 

promotor dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

recenzent dr Mariusz Kołaciński 

przewodniczący dr hab. Jan Kania prof. PK 

opiekun  dr Lucyna Maksymowicz 

 



Pedagogika II stopnia stacjonarne 

 

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 

obrona w dniu 22 września od godz. 15.30 (tradycyjna) 

promotor dr hab. Tadeusz Strawa prof. PK 

recenzent dr Piotr Boćko 

przewodniczący dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

opiekun dr Lucyna Maksymowicz 

 

 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - obrona w dniu 21 września od godz. 

13.30. (tradycyjna) 

promotor dr hab. Janina Świrko prof. PK 
recenzent dr Mariusz Kołaciński 
przewodniczący dr hab. Teresa Żółkowska 

opiekun dr Iwona Zychowicz 

 

 

 

Pedagogika II stopnia niestacjonarne 

 

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - obrona w 

dniu 21 września od godz. 16.30. (tradycyjna) 

promotor dr hab. Teresa Żółkowska 

recenzent dr Tomasz Parafiniuk 

przewodniczący dr hab. Janina Świrko prof. PK 

opiekun dr Iwona Zychowicz 

 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia - obrona w dniu 22 września od godz. 

12.00 (tradycyjna) 

promotor dr hab. Jan Kania prof. PK 
recenzent dr Artur Stachura 

przewodniczący  dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

opiekun dr Lucyna Maksymowicz 

 

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - obrona w dniu 22 września od godz. 

10.45 (tradycyjna) 

promotor dr hab. Jan Kania prof. PK 
recenzent dr Artur Stachura 

przewodniczący  dr hab. Bogdan Gębski prof. PK 

opiekun dr Lucyna Maksymowicz 

 

 

 


