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obligatoryjne ćwicz. audytoryjne i seminaria;

fakultatywne ćwicz. audytoryjne i seminaria;

konwersatoria

Statystyka w ochronie 

środowiska

gr.4 (I), WB-s.A203

K.Wojczulanis-Jakubas

Chemiczna i radiochemiczna 

analiza śladowa

gr. 4 (II), s.G328

G.Olszewski, A.Boryło

Planowanie przestrzenne, 

gr.II, s.F7, K.Jereczek-Korzeniewska

Analiza 

śladowych 

zanieczyszczeń 

w  środowisku
gr.3 (I);  s.F109

M.Caban 

ŚRODA

Modelowanie w ochronie 

środowiska

gr.1 (II), s.C211

Anna Rybińska-Fryca

Modelowanie w ochronie 

środowiska

gr.3 (II), s.C211

E.Wyrzykowska

Podstawy genetyki i inżynierii genetycznej

s.D2,  8.30-10.00

G.Węgrzyn, J.Sell

Ekotoksykologia gr.II (I),  

11.00-13.15

s.F305 M.Błaszczyk

Statystyka w ochronie 

środowiska

gr.3 (I), 

WB-s.A203

K. Wojczulanis-Jakubas

Statystyka w ochronie 

środowiska

gr.1 (I), 

WB-s.B205

M.Remisiewicz

Statystyka w ochronie środowiska

s.D3 (I)

M.Remisiewicz

Analiza śladowych zanieczyszczeń w środowisku 

s.D3 (I)

M.Caban

Modelowanie w ochronie śodowiska

 s.D3 (I)

 T.Puzyn

Globalny system hydroklimatyczny

s.D3 (II),

A. Lewandowska, D.Burska

Chemiczna i radiochemiczna 

analiza śladowa

gr. 3 (II), s.G328

G.Olszewski, A.Boryło

Ekotoksykologia (I)

 s. D102

H.Mazur-Marzec

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

s.D102 (I)

B.Skwarzec

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

gr. I (I), s.C312

A.Boryło

WTOREK

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 3 października 2017 roku
(II) - zajęcia realizowane w II-giej połowie semestru; od 27 listopada 2017 roku

1. Legenda: 

wykłady obligatoryjne;

3. Zajęcia oznaczone  przed numerem sali literami:
     WB odbywają się na Wydziale Biologii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 59;
     IO odbywają się w Instytucie Oceanografii WOiG w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 46;  
     zajęcia terenowe odbywaja się według harmonogramu prowadzącego, w miejscach przez neigo wskazanych,
     pozostałe zajęcia - na Wydziale Chemii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 63. 

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

gr. II (I), s.F305

A.Boryło

Chemiczna i radiochemiczna 

analiza śladowa

gr. 1(II), s.G328

G.Olszewski, A.Boryło

fakultatywne ćwicz. laboratoryjne

Planowanie przestrzenne
 gr.I, s.F7, K.Jereczek-Korzeniewska

PONIEDZIAŁEK

Modelowanie w ochronie 

środowiska

gr.2 (II), s.C211

E.Wyrzykowska

Gospodarka odpadami

gr1 (II), s.F06

B.Bajorowicz

Chemiczna i radiochemiczna 

analiza śladowa

gr. 2(II), s.G328

G.Olszewski, A.Boryło

Planowanie przestrzenne; s.D3, K.Jereczek-Korzeniewska

Analiza 
śladowych 

zanieczyszczeń 
w  środowisku

gr.2 (I);  s.F109

M.Caban 

Komercjalizacja wyników badań
s.D1 (od 11.XII) K.Krzymiński

Ekotoksykologia gr.I (I),  

13.30-15.45

s.F305 M.Błaszczyk

Ekotoksykologia

 gr.2 (II), 

IO-s.108S
 1,8,15.XII.2017 

A.Błaszczyk

Ekotoksykologia

 gr.4 (II), 

IO-s.108S
5,12,19.I.2018 

A.Błaszczyk

Gospodarka odpadami

gr.2(II), s.F06

J.Nadolna

Analiza 
śladowych 

zanieczyszczeń 
w  środowisku

gr.1 (I);  s.F109

M.Caban 

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 i lektoraty językowe odbywają się bez przerw. 

lektoraty językowe zajęcia terenowe

PIĄTEK

obligatoryjne ćwicz. laboratoryjne/terenowe

Siedliskoznawstwo 

ćw. terenowe wg harmonogramu (I)

 K.Żółkoś
Na jedną grupę przypadają dwa wyjścia w teren.

Harmonogram i organizacja ćwiczeń:
I wyjście - 6 godz. lekcyjnych (czyli  4,5 godziny zegarowej);  

Miejsce  zbiórki: Sopot,  przed  "Grand Hotelem", od strony ul. Powstańców Warszawskich;   
terminy zajęć:    

13.10. – gr.1, godz. 8.00- 12.45; gr.2, godz.13.00 -17.45;  
20.10. – gr.3, godz. 8.00- 12.45; gr.4, godz.13.00 -17.45; 

II wyjście - 9 godz. lekcyjnych (czyli  6 godzin i 45 min. zegarowych); 
Miejsce  zbiórki: trolejbusu 28,  przystanek Bławatna (pierwszy przystanek na ul. Chabrowej),

 Gdynia-Pustki Cisowskie
terminy zajęć:     

27.10. – gr.1, godz. 9.08- 15.45; 
10.11. – gr.2, godz. 9.08- 15.45; 
17.11. – gr.3, godz. 9.08- 15.45; 
24.11. – gr.4, godz. 9.08- 15.45; 

wykłady  fakultatywne;

Gospodarka odpadami

gr.4(II), s.F06

A.Gołąbiewska

Gospodarka odpadami

gr.3(II), s.F06

M.Kobylański

Gospodarka odpadami 

s.D102 (II)

A.Gołąbiewska

Statystyka w ochronie środowiska
gr.2 (I), WB-s.B202

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Modelowanie w ochronie 

środowiska
gr.4 (II), s.C211

A.Rybińska-Fryca

Ekotoksykologia

 gr.3 (II), 
IO-s.108S

5,12,19.I.2018 
A.Błaszczyk

Ekotoksykologia

 gr.1 (II), 
IO-s.108S

 1,8,15.XII.2017 
A.Błaszczyk

Analiza 

śladowych 
zanieczyszczeń 

w  środowisku
gr.4 (I);  s.F109

M.Caban 

CZWARTEK


