
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2021/2022 
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze zimowym 

Kierunek studiów ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ II, sem. 3 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8 – 9 

Język 
rosyjski 

dr E.Borkowska 

ul.Żytnia WH 
s. 2.13 

Język 
angielski 

dr B.Witak 

gr. 2 s.309 

Praktyka pedagogiczno-
psychologiczna śródroczna 
(ćwicz., grupa 1 i 2 co 2 tyg.) 

mgr K.Frączkowska 

 s.211 

Język 
rosyjski 

dr E.Borkowska 

ul.Żytnia WH 
s.2.12 

Język 
angielski 

dr B.Witak 

gr.2 s. 210 

 Metodyka 
oddziaływań 

pedagogicznych 
(ćw) 

mgr A.Borkowska 
gr.1 s.210 

Użytkowanie i 
zachowanie koni 

(ćw) 
dr A.Danielewicz 

gr.2 co 2 tyg. 
s.325 lub OJ 

 

 

 

9 – 10 

 

 

Język 
angielski 

dr B.Witak 

gr.1 s.309 

  
Język 

angielski 

dr B.Witak 

gr.1 s. 210 

   

    Użytkowanie i 
zachowanie koni 

(ćw) 
dr A.Danielewicz 

gr.1 co 2 tyg. 
s.325 lub OJ 

Metodyka 
oddziaływań 

pedagogicznych 
(ćw) 

dr B.Gaik 
gr.2 s.210 

10- 11 

    

    

    

    

11 – 12 

    

     

Żywienie zwierząt towarzy-
szących i dzikich (w) 
prof. A.Milczarek Użytkowanie  
s.310 i zachowanie koni (w) 

s. 325/OJ dr A.Danielewicz 

    

    

12 – 13 

    

  

Użytkowanie i zachowanie kotów 
(ćwicz., grupa 1 i 2 co 2 tyg.) 

prof. E.Bombik 

 s.210 

 

   

   

13 – 14 

    

Rozród zwierząt (w) 
prof. S.Kondracki Użytkowanie 
 i zachowanie kotów (w) 

s. 314 prof. E.Bombik 

   

Żywienie 
zwierząt 

towarzących 
i dzikich (ćw) 

prof. A.Milczarek 
gr.1 s.309 

Rozród zwierząt 
(ćw) 

prof. Wysokińska 
gr.2 s.305 

  

   

14 – 15 

  Diagnostyka i 
profilaktyka 
chorób (ćw) 

lek. wet. J.Smyl 
P.Prokopowicz 

gr.2 s.210 

 

 Genetyka 
behawior. (ćw) 
prof. Andraszek 
prof. K.Górski 

gr.1 s.325 

 

  

   

15 – 16 

Diagnostyka i profilaktyka 
chorób zwierząt (w) Genetyka 
lek.wet. J.Smyl behawioralna (w) 
P.Prokopowicz do godz.16.00 
 1 poł sem. 

s. 314 prof. K.Andraszek 

   

Rozród zwierząt 
(ćw) 

prof. Wysokińska 
gr.1 s.305 

Żywienie 
zwierząt 

towarzących 
i dzikich (ćw) 

prof. A.Milczarek 
gr.2 s.309 

  

 Diagnostyka i 
profilaktyka 
chorób (ćw) 

lek. wet. J.Smyl 
P.Prokopowicz 

gr.1 s.210 

  

 Genetyka 
behawior. (ćw) 
prof. Andraszek 
prof. K.Górski 

gr.2 s.325 

 

16 – 17 

  

  

   

Diagnostyka 
psychopedagogiczna (w) 

dr R.Matysiuk 
s.314 

   

17 – 18 

   Opieka 
weterynaryjna 

(ćw) 
lek. wet. J.Smyl 
P.Prokopowicz 

gr.2 s.210 

 

Metodyka pracy 
z osobą niepełno-
sprawną intelekt. 
dr M.Wiśniewska 
gr.1 i 2 co 2 tyg. 

Żytnia WH   s.0.57 

Metodyka pracy 
z dzieckiem auty-
stycznym…(ćw) 

dr E.Jówko 
gr.2 i 1 co 2 tyg. 

Żytnia WH   s.1,39 

   

   

   

18 – 19 

   

    

  Opieka 
weterynaryjna 

(ćw) 
lek. wet. J.Smyl 
P.Prokopowicz 

gr.1 s.210 

  

     

19 – 20 

     

     

     

     

Uwaga! Zajęcia z WF  ul. 3-Maja 54: K – wtorek 10:15-11:45; M – czwartek 8:00-9:30. Ćwiczenia z przedmiotów Diagnostyka i profilaktyka chorób oraz Opieka weterynaryjna mogą odbywać 
się w Gabinecie weterynaryjnym przy ul. Prądzyńskiego 5. Realizacja zajęć w Ośrodku Jeździeckim jest zależna od warunków atmosferycznych i uzgadniana z prowadzącym 


