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obligatoryjne ćwicz. Laboratoryjne
fakultatywne ćwicz. laboratoryjne

lektoraty językowe konwersatoria zajęcia terenowe
wykłady  fakultatywne; fakultatywne ćwicz. audytoryjne i seminaria;

2. Wszystkie wykłady, ćwiczenia audytoryjne i lektoraty (o ile nie jest inaczej zaznaczone na planie) rozpoczynają się 15 minut po pełnej godzinie, jaka jest wskazana na grafiku planu, 

natomiast ćwiczenia laboratoryjne dokładnie  o godzinie wskazanej na planie.  Po każdej godzinie lekcyjnej  wykładu oraz ćwiczeń audytoryjnych jest przewidziana przerwa w wymiarze 15 minut. 

Ćwiczenia laboratoryjne i lektoraty językowe odbywają się bez przerw. 

3. Zajęcia oznaczone  przed numerem sali literami:

     WB odbywają się na Wydziale Biologii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 59; pozostałe zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 63. Wykłady, przy których nie podano numeru sali, odbywają się zdalnie.

4.  Oznaczenia: 

(n) - zajęcia w naprzemiennych tygodniach, rozpoczynające się w pierwszym tygodniu semestru/części semestru, 

(p) - zajęcia w naprzemiennych tygodniach, rozpoczynające się w drugim tygodniu semestru/części semestru; 

(I) - zajęcia realizowane w I-szej połowie semestru; od 21 lutego 2022 roku

(II) - zajęcia realizowane w II-giej połowie semestru; od 20 kwietnia 2022 roku

Biochemia gr.I, s.C310 A.Łęgowska Chemia leków (chb)
s.D1; M.Spodzieja

Chemia fizyczna 

gr.II, s.C313 

P.Storoniak

1. Legenda: 

wykłady obligatoryjne; obligatoryjne ćwicz. audytoryjne i seminaria;

Język angielski (9:15-10:45)

gr.A/050/21, s. C313

I.Kurecka

Język angielski (9:15-10:45)

gr.A/052/21, s. C212

P.Kwiatkowski

Język angielski (9:15-10:45)

gr.A/054/21, s. C310

E.Mrozek

Metody elektroanalityczne (aid)
s.D2; T.Ossowski, A.Wcisło

Biochemia gr.II, s.C310  A.Łęgowska Chemia żywności (chż)
s. C315; J.KumirskaAnaliza chemiczna związków biologicznie czynnych (chb, chk) ; s. D1 P.Mucha,  J.Ruczyński

Biochemia gr.IV, s.C212 A.Łęgowska

Podstawy farmakologii (chb, chk)
s.D3; E.Kamysz

Węglowodany- podst. piramidy żywieniowej (chż) 
s.C210; B.Liberek

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób 
s.D3; Z.Kaczyński

PIĄTEK
Język angielski, gr.A/051/21 (7.30-9.00),

s. C313, I.Kurecka

Język angielski, gr.A/053/21 (7.30-9.00),

s. C212, P.Kwiatkowski

Język angielski, gr.A/055/21 (7.30-9.00),

s. C310,E.Mrozek

Analiza chem. 
związków 

biologicznie czynnych 
(chb,chk)

(zajęcia od 24.03)
gr.1, s.C104
J.Ruczyński

Analiza wody
gr.1 (II), s.C203

A.Bielicka-Giełdoń

Chemia fizyczna

gr.IV, s.C315
P.Storoniak

Metody 

separacyjne (aid)

gr.2 (I), s.F109

P.Łukaszewicz

Metody 

elektroanalit. 

(aid)

gr.2 (II), s.F210

A.Wcisło

 Analiza wody, s.D2,  A. Bielicka-Giełdoń

Chemia fizyczna

gr.5, s.F309/308

M.Zdrowowicz-

Żamojć

Biochemia 

gr.2

(1-4tydz.)

s. C104

D.Starego

CZWARTEK
Biochemia 

gr.7 

(1-4tydz.)

s. C104

D.Dębowski

Metody separacyjne (aid)
(I) gr.I, s.C315
M.Paszkiewicz

Fizykochemia ciała stałego (II)
(aid);  s.C315 A.Sikorski

Biochemia 

gr.8 

(1-4tydz.)

s. C103

A.Łęgowska

Preparatyka 

i analiza związków 

naturalnych

gr.3(I), s.C3

E.Wieczerzak

Chemia leków 

(chb)

gr.3, s.C4

M.Wysocka 

Właściwości a struktura związków 

chemicznych

gr.1(I), s.F309

B.Zadykowicz, K.Krzymiński

Biochemia 

gr.5 

(1-4tydz.)

s. C104

A.Łęgowska

Chemia fizyczna

gr.7, s.F309/308

L.Chomicz-Mańka

Chemia fizyczna

gr.8, s.F308/309

S.Romanowska

Kosmetyka stosowana (chk) , s.D3 (II) 
B.Grobelna

Arkusz kalkulacyjny gr.1OŚ/Ch (12:30-14:00)

(I), s.C213 A.Gajewicz-Skrętna

Metody 

separacyjne (aid)

gr.1 (I), s.F109

P.Łukaszewicz

Metody 

elektroanalit. 

(aid)

gr.1 (II), s.F210

E.Adamska, 

A.Kulpa-Koterwa

Chemia fizyczna

gr.6, s.F308/309

S.Romanowska

Biochemia 

gr.6 

(1-4tydz.)

s. C103

A.Łęgowska

Analiza chem. 
związków 

biologicznie 
czynnych 

(ChB, ChK)
(zajęcia od 23.03)

gr.4, s.C103
P.Mucha

Język angielski, gr.A/050/21 
s. C313

I.Kurecka

Język angielski, gr.A/054/21
s. C310

E.Mrozek

Język angielski, gr.A/052/21
s. C212

P.Kwiatkowski

ŚRODA

Preparatyka 

i analiza związków 

naturalnych

gr.2(I), s.C3

I.Bylińska

Chemia leków 

(chb)

gr.2, s.C4

M.Wysocka

Analiza chem. 
związków 

biologicznie 
czynnych 
(chb,chk)

(zajęcia od 23.03)
gr.3, s.C103

P.Mucha

Analiza chem. 
związków 

biologicznie czynnych 
(chb,chk)

(zajęcia od 23.03)
gr.2, s.C104
D.Dębowski

Toksykologia (chż)
s.F7 (II);  D.Strumińska-ParulskaBiochemia 

gr.4 

(1-4tydz.)

s. C103

D.Starego

Metody separacyjne (aid)
s. D2; M.Caban, M.Paszkiewicz, Z.Kaczyński

Chemia kosmetyków (chk)
s. D102; B.Grobelna

Chemia fizyczna
gr.I, s.C212
P.Storoniak 

Język angielski, gr.A/051/21
s. C313

I.Kurecka

Język angielski, gr.A/055/21
s. C310

E.Mrozek

Język angielski, gr.A/053/21
s. C212

P.Kwiatkowski

Chemia fizyczna

gr.1, s.F309/308

A.Czaja

WTOREK

Chemia kosmetyków (chk) (II)

gr.1, s.F209

E.Adamska

Biochemia 

gr.3 

(1-4tydz.)

s. C104

D.Starego

Omówienie praktyki zawodowej- część pedagogiczna (MKN) 
(8:00-9:30) (II); (WB) s.C117

I.Majcher

Chemia fizyczna
gr.III, s.C315, 
P.StoroniakChemia fizyczna

gr.3, s.F309/308

L.Chomicz-Mańka

Chemia fizyczna

gr.4, s.F308/309

V.Ievtukhov
Omówienie praktyki zawodowej- część psychologiczna (MKN) 

(9:45-11:15) (II); (WB) s.C109
A.Jarmołowska Biochemia gr.III, s.F105 A.Łęgowska 

PONIEDZIAŁEK

Chemia fizyczna (8:00-9:30); J.Rak

Biochemia (9:30-11:00); K.Rolka

Chemia leków 

(chb)

gr.1, s.C4

M.Spodzieja 

Chemia kosmetyków (chk) (II)

gr.2 s.F209

E.Adamska

Chemia żywności (chż)

gr.1, s.F108

H.Lis
Preparatyka 

i analiza związków 

naturalnych

gr.1 (I), s.C3

E.Wieczerzak

Biochemia 

gr.1 

(1-4tydz.)

s. C104

A.Łęgowska

Analiza chem. 
związków 

biologicznie czynnych 
(chb,chk) 

(zajęcia od 28.03)
gr.5, s.C103
D.Dębowski

Chemia fizyczna

gr.2, s.F308/309

M.Zdrowowicz-

Żamojć


