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wykłady obligatoryjne; obligatoryjne ćwicz. audytoryjne i seminaria;
wykłady  fakultatywne; fakultatywne ćwicz. audytoryjne i seminaria;
lektoraty językowe

4. Zajęcia w ramach "Pracowni specjalizacyjnej" odbywają się indywidualnie z promotorem pracy magisterskiej (łącznie 54 godzin w semestrze) w uzgodnionych  terminach i salach/laboratoriach przez niego wskazanych. 
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3. Wszystkie zajęcia odbywaja się na Wydziale Chemii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 63. Wykłady, przy których nie podano numerów sal odbywają się on-line.

1. Legenda: 
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2. Wszystkie zajęcia umieszczone na planie rozpoczynają się o wskazanej godzinie. W każdym bloku wykładów i ćwiczeń audytoryjnych uwzględniona została 15 minutowa przerwa. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się bez przerw. 


