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moduł kształcenia nauczycieli (MKN) zajęcia terenowe

4. Wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, przy których nie podano numerów sal odbywają się on-line.

5.  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 22 lutego 2021 roku

(II) - zajęcia realizowane w II-giej połowie semestru; od 21 kwietnia 2021 roku

wykłady  fakultatywne; fakultatywne ćwicz. audytoryjne i seminaria; fakultatywne ćwicz. laboratoryjne

lektoraty językowe

2. Wszystkie wykłady i ćwiczenia audytoryjne (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 odbywają się bez przerw. 

3. Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 63. 

Chemia kwantowa
P.Skurski

Statystyka i chemometria w analityce chemicznej (aid, chż ) 
 T.Puzyn, K.Jagiełło

Podstawy biologii komórki eukariotycznej (chb, chk)
A.Żylicz-Stachula

1. Legenda: 

wykłady obligatoryjne; obligatoryjne ćwicz. audytoryjne i seminaria; obligatoryjne ćwicz. laboratoryjne

Technologia 

informacyjna
gr.9

S.Freza

Podstawy pedagogiki i edukacjii (MKN)

(13:15-14:45)
M.Lewartowska-Zychowicz

PIĄTEK

Technologia 

informacyjna

gr.10
S.Freza                           

Technologia 

informacyjna

gr.11
A.Sieradzan            

Statystyka i chemometria w 
analityce chemicznej (aid, 

chż)
gr.2 (II), M.Kaczor

Podstawy żywienia człowieka (chż )

D.Kaczerska

CZWARTEK

Chemia kwantowa
gr.V, s.D1
 S.Freza

Technologia 

informacyjna

gr.7
M.Ślusarz                              

Chemia nieorganiczna 
gr.V, s.D2, H.Myszka

Technologia 

informacyjna

gr.8
M.Ślusarz                              

Chemia 

nieorganiczna 
(11:15-13:15)

gr.11, s.C307

H.Myszka

Psychologia dla nauczycieli (MKN)
(11:30-13:00)

J.Michałek-Kwiecień

Chemia kwantowa
gr.I, s.D2

 M.Czapla

Chemia 
nieorganiczna

gr.5, s.C307
H.Myszka

Chemia 
nieorganiczna

gr.6, s.C308
E.Gleich

Chemia kwantowa
gr.II, s.D1

S.Freza

Chemia organiczna 
gr.IV, s.D3

B.Dmochowska

Chemia 

nieorganiczna 

(12:15-14:15)

gr.1, s.C307

H.Myszka

Chemia 

nieorganiczna
(12:15-14:15)

gr.2, s.C308
J.Makowska

Chemia organiczna 
gr.II, s. D1

 E.Wieczerzak

Chemia kwantowa
gr.IV, s.D3

M.Czapla

Chemia organiczna 

gr.V, s.D1
A.Walewska

Chemia nieorganiczna

gr.I, s.D102, J.Makowska

Podstawy farmakognozji (chb, chk)
A.Kokotkiewicz, M.Kukwa, M. Oset, H.B. Margońska

Podstawy anatomii i fizjologii (chb,chk)  (16:00-17:30)

B. Ludkiewicz

ŚRODA

Chemia organiczna 
gr.III, s. D2

E.Iłowska

Chemia nieorganiczna (7:45-9:45)

gr.7, s.C307

 H.Myszka

Chemia nieorganiczna (7:45-9:45)

gr.8, s.C308

J.MalinowskiChemia nieorganiczna (9:00-9:45)

gr.II, s.D101, J.Makowska

WTOREK

Chemia organiczna (8:00-9:45)

gr.I, s. D102

E.Jankowska

Chemia nieorganiczna

gr.IV, s.D2, H.Myszka

Chemia 

nieorganiczna

 (od 7:45)

gr.9, s.C307

M.Gawrońska

Chemia nieorganiczna 

(od 7:45)

gr.10, s.C308

A.Chylewska
Chemia nieorganiczna 

gr.III, s.D2, H.Myszka Podstawy psychologii (MKN)

(9:45-11:15)
A.Jarmołowska

Chemia 

nieorganiczna

gr.3, s.C307

J.Drzeżdżon

Chemia 

nieorganiczna

gr.4, s.C308

J.Makowska

Chemia kwantowa

gr.III, s.D2
S.Freza

Statystyka i chemometria 
w analityce chemicznej 

(aid, chż)
gr.4 (II), K.Block, 
A.Moniakowska

Statystyka i chemometria 
w analityce chemicznej 

(aid, chż)
gr.5 (II),K.Block

Statystyka i chemometria w analityce 

chemicznej (aid, chż)
gr.II (I)

K.Jagiełło

Technologia 

informacyjna
gr.4

I.Anusiewicz                                                

Technologia 

informacyjna
gr.5

S.Freza                     

Technologia 

informacyjna
gr.6

M.Ślusarz                            

PONIEDZIAŁEK

Chemia nieorganiczna

D.Wyrzykowski

Chemia organiczna
A.Prahl

Technologia 

informacyjna

gr.1

M.Ślusarz                                      

Technologia 

informacyjna

gr.2

S.Freza

Technologia 

informacyjna

gr.3

I.Anusiewicz                                 

Statystyka i chemometria w analityce 

chemicznej (aid, chż)

gr.I (I)

K.Jagiełło

Statystyka i chemometria 
w analityce chemicznej 

(aid, chż)
gr.1 (II),A.Gajewicz-

Skrętna

Statystyka i chemometria 
w analityce chemicznej 

(aid, chż)
gr.3 (II),K.Block


