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obligatoryjne ćwicz. audytoryjne i seminaria; obligatoryjne ćwicz. laboratoryjne/terenowe

fakultatywne ćwicz. audytoryjne i seminaria; fakultatywne ćwicz. laboratoryjne

konwersatoria/Moduł Kształcenia Nauczycieli

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

Zajęcia oznaczone przed numerem sali literami WB odbywają się na Wydziale Biologii w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 59.

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 6 października 2021 roku

(II) - zajęcia realizowane w II-giej połowie semestru; od 30 listopada 2021 roku

1. Legenda: 

wykłady obligatoryjne;

wykłady  fakultatywne;

lektoraty językowe zajęcia terenowe

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. 
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