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Psychobiologia
dr hab. Sławomir pisemna tak Aula lnst. 07.02.2023 16.02.2023

Mitrus, prof. UO Biologii g.12.00-15.00 15 .00-16.00

Wprowadzenie dopsychologiiihistoria myślipsychologicznej
dr hab. Romuald pisemna tak

112
13.02.2023 20.02.2022

Derbis, prof. UO g.10.30 g. 9.00 s.202

Podstawy pomocy dr Monika pisemna tak
202

3.02.2023 r. 17.02.2023  r.

psychologicznej Stawiarska-Lietzau 11.00-13.00 g.14.00-15  s.211
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Metodologia badańpsychologicznych- teoriadanychitestów
dr Radosław Walczak

pisemna tak

310
1.02.2023g.16:30-17:30

17.02.2023g.9:00s.207/211
W przypadkuniewielkiejliczbyosóbpoprawkawfomieustnej

Psychologia dr hab. Alicja Kalus, pisemna tak
112

10.02.2023 17.02.2023

wychowawcza i edukacj i prof. UO g.12.00-13.00 g.15.00 s.  202

Psychologia różnic dr hab. Aleksandra pisemna tak
211

06.02.2023 17.02.2023

indywidualnych Rogowska, prof. UO g-12.00-13.00 g.12.00-12.30  s.  202
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Diagnoza psychologiczna dr hab. Alicja Kalus, pisemna tak
112

10.02.2023 17.02.2023

dziecka prof. UO g.10.00-11.00 g.15.00 s. 202

Psychologia osobowości
dr hab. Barbara pisemna tak

112
14.02.2023 20.02.2023

Mróz, prof. UO g.10.00-13.00 g.10.00-13.00  s.  202

Psychologia kliniczna i
dr Joanna Dymecka pisemna tak

211
14.02.2023 17.02.2023

zdrowia g.16.00-17.00 g.17.00-18.00  s.310

Diagnoza i)sychologiczna dr Przemysław pisemna tak
202

07.02.2023 17.02.2023

człowieka dorosłego Zdybek g.10.00-] 1.00 g.  9.00-10.00 s.  212
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Psychopatologia ogólna
Dr Anna Machnik- pisemna tak

112
14.02.2023 20.02.2023 Poprawa w

Czerwik g.15.30-16.00 g.  10.00  s. 402 formie ustnej
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Psychologia rodziny i dr hab. Alicja Kalus, pisemna tak
112

10.02.2023 17.02.2023
wychowania(modułkliniczny)

prof. UO g.11.00-12.00 g.15.00  s.  202

Psychologia polityczna dr Anna Bronowicka pisemna tak
211

03.02.2023 22.02.2023

(moduł kliniczny) g.11.00-12.30 11.00-12.00  s.  211

Rekrutacja i selekcja dr Aleksander pisemna tak
202

03.02.2023 17.02.2023

(moduł pracy i organizacji) Hauziński g.10.30-11 -00 g.14.00-14.30  s.  201

Kariera i rozwój dr Aleksander pisemna tak
202

10.02.2023 17.02.2023
zawodowy(modułpracy i organizacji) Hauziński g.10.30-11.00 g.14.30-15.00  s.201

Współczesne problemy
dr Arkadiusz Jasiński

pisemna tak
202

13.02.2023 20.02.2023
rynku pracy(modułpracy i organizacji)

g.11.45-13.15 g.10.00-11.00  s.  310
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Współczesne kierunkirozwojupomocypsychol.
dr Przemysław

pisemna tak
202

07.02.2023 17..02.2023

i psychoterapii(modułkliniczny) Zdybek g.12.00-13.00 g.10.00-11.00  s.  212

Doradztwo biznesowe : dr Przemysław pisemna tak
211

03.02.2023 17.02.2023
Coaching(modułpracy i organizacji) Zdybek g.12.45-13.45 g.12.00-13.00  s.  212

Marketing i reklama dr Katarzyna pisemna tak
211

07.02.2023  g.11 :30- 21.02.2023

(moduł pracy i organizacji) Skałacka 12.30 g.11:30-12.30   s.4

Etyka zawodu psychologa
Dr Barbara pisemna tak

310
03.02.2023 16.02.2023

Zmaczyńska-Witek g.11.00-13.00 g.10.15-11.15  s.310
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