
UWAGI DO PLANU 
 
1. FARMAKOLOGIA 

Przedmiot 

(nazwa 

zgodna z 

planem 

studiów) 

Forma zajęć 

(zgodna z 

obowiązując

ą Uchwałą) 

Grupa Data 

(zgodnie z 

kalendarzem 

roku 

akademickie

go) 

Dzień 

tygodnia 

Godziny 

zajęć (od - 

do) 

Sala/Miejsce 

Farmakologi

a 

wykład cały rok 22.02.2019 piątek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

wykład cały rok 01.03.2019 piątek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

wykład cały rok 08.03.2019 piątek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

wykład cały rok 15.03.2019 piątek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

wykład cały rok 22.03.2019 piątek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium FGHI 17.04.2019 środa 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium FGHI 08.05.2019 środa 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium FGHI 15.05.2019 środa 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium FGHI 22.05.2019 środa 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium FGHI 29.05.2019 środa 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium JKLMN 17.04.2019 środa 11.00-12.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium JKLMN 08.05.2019 środa 11.00-12.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium JKLMN 15.05.2019 środa 11.00-12.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium JKLMN 22.05.2019 środa 11.00-12.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium JKLMN 29.05.2019 środa 11.00-12.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium ABCDE 26.04.2019 piątek 10.00-11.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  



Farmakologi

a 

seminarium ABCDE 10.05.2019 piątek 10.00-11.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium ABCDE 17.05.2019 piątek 10.00-11.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium ABCDE 24.05.2019 piątek 10.00-11.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

seminarium ABCDE 31.05.2019 piątek 10.00-11.30 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 20.02.2019 - 

10.04.2019 i 

05.06.2019 - 

12.06.2019 

środa 8.00-9.53 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 20.02.2019 - 

10.04.2019 i 

05.06.2019 - 

12.06.2019 

środa 8.00-9.53 sala 

wykładowa 

nr 12 / I 

piętro  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JK 20.02.2019 - 

10.04.2019 i 

05.06.2019 - 

12.06.2019 

środa 11.00-12.53 sala 

seminaryjna 

CNIM 

(Biblioteka) 

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 20.02.2019 - 

10.04.2019 i 

05.06.2019 - 

12.06.2019 

środa 11.00-12.53 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

N 20.02.2019 - 

10.04.2019 i 

05.06.2019 - 

12.06.2019 

środa 11.00-12.53 sala 

wykładowa 

nr 12 / I 

piętro  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

AB 22.02.2019 - 

22.03.2019 

piątek 9.45-11.37 sala 

wykładowa 

nr 13 / I 

PIĘTRO 

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

AB 29.03.2019 - 

12.04.2019 i 

07.06.2019 - 

14.06.2019 

piątek 10.00-11.53 sala 

wykładowa 

nr 13 / I 

PIĘTRO 

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

CDE 22.02.2019 - 

22.03.2019 

piątek 9.45-11.37 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

Farmakologi

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

CDE 29.03.2019 - 

12.04.2019 i 

07.06.2019 - 

14.06.2019 

piątek 10.00-11.53 sala 

wykładowa 

nr 4 / parter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. CHIRURGIA OGÓLNA  
Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej 
 
 

Przedmiot 

(nazwa 

zgodna z 

planem 

studiów) 

Forma 

zajęć 

(zgodna z 

obowiązują

cą 

Uchwałą) 

Grupa Data 

(zgodnie z 

kalendarze

m roku 

akademicki

ego) 

Dzień 

tygodnia 

Godziny 

zajęć (od - 

do) 

Sala/Miejs

ce 

Jednostka 

organizacyj

na 

Chirurgia 

ogólna 

wykład cały rok 28.02.2019 czwartek 11.00-

12.30 

Aula JP II Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

wykład cały rok 14.03.2019 czwartek 11.00-

12.30 

Aula JP II Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

wykład cały rok 28.03.2019 czwartek 11.00-

12.30 

Aula JP II Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

wykład cały rok 11.04.2019 czwartek 11.00-

12.30 

Aula JP II Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

wykład cały rok 09.05.2019 czwartek 11.00-

12.30 

Aula JP II Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

E 20.02.2019

-8.05.2019 

środa 9.45-11.15 sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

A 20.02.2019

-8.05.2019 

środa 9.45-11.15 sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

B 20.02.2019

-8.05.2019 

środa 9.45-11.15 sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 



Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

C 18.02.2019

-6.05.2019 

poniedziałe

k 

9.00-10.30 sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

D 18.02.2019

-6.05.2019 

poniedziałe

k 

9.00-10.30 sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

H 22.02.2019

-

10.05.2019 

piątek 10.15-

11.45 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

I 22.02.2019

-

10.05.2019 

piątek 10.15-

11.45 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

F 21.02.2019

-

09.05.2019 

czwartek 12.45-

14.15 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

G 21.02.2019

-

09.05.2019 

czwartek 12.45-

14.15 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

J 21.02.2019

-

09.05.2019 

czwartek 12.45-

14.15 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

K 19.02.2019

-7.05.2019 

wtorek 13.30-

15.00 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

L 20.02.2018

-8.05.2018 

wtorek 10.00-

11.30 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 



Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

M 20.02.2018

-8.05.2018 

wtorek 10.00-

11.30 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 

Chirurgia 

ogólna 

ćw. 

kliniczne 

N 20.02.2018

-8.05.2018 

wtorek 10.00-

11.30 

sale 

kliniczne 

Klinika 

Chirurgii 

Małoinwaz

yjnej i 

Proktologic

znej 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  PATOLOGIA JAMY USTNEJ 
 
 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 19.02.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 26.02.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 5.03.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 12.03.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 19.03.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 26.03.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 



Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

wykład cały rok 02.04.2019 wtorek 11.45-

13.22 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

ABE 20.02.2019

-

12.06.2019 

środa 11.30-

13.00 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

LM 22.02.2019

-

14.06.2019 

piątek 10.15-

11.45 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

FG 22.02.2019

-

14.06.2019 

piątek 12.00-

13.30 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

HIN 20.02.2019

-

12.06.2019 

czwartek 12.45-

14.15 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

JK 19.02.2019

-

11.06.2019 

wtorek 10.15-

11.45 

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 

Patologia 

jamy ustnej 

ćw. 

kierunkow

e-

niekliniczn

e 

CD 19.02.2019

-

11.06.2019 

wtorek 13.30-

15.00  

aula JP II Katedra 

Patomorfol

ogii i 

Cytologii 

Onkologicz

nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4.CHOROBY WEWNĘTRZNE  
 
 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 21.02.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 7.03.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 21.03.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 4.04.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 25.04.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 16.05.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

wykład cały rok 23.05.2019 czwartek 11.00-12.37 Aula JP II 

Choroby 

wewnętrzne  

seminarium ABCDE 20.05.2019 poniedziałek 16.15-20.00 sala 

seminaryjna 

Choroby 

wewnętrzne  

seminarium FGHI 27.05.2019 poniedziałek 16.15-20.00 sala 

seminaryjna 

Choroby 

wewnętrzne  

seminarium JKLMN 3.06.2019 poniedziałek 16.15-20.00 sala 

seminaryjna 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne F 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne G 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne H 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne I 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne J 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne K 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne L 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne M 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne N 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne A 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne B 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne C 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 08.00-9.30 sale chorych 

Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne D 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 08.00-9.30 sale chorych 



Choroby 

wewnętrzne  

ćw. kliniczne E 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 08.00-9.30 sale chorych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PERIODONTOLOGIA PRZEDKLINICZNA 
 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium ABCDE 21.02.1019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium ABCDE 07.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium ABCDE 21.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium ABCDE 04.04.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium ABCDE 25.04.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

seminarium JKLM 28.02.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 



przedkliniczn

a 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium JKLM 14.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium JKLM 28.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium JKLM 11.04.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium JKLM 9.05.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium FGHIN 19.02.2019 wtorek 14.00-15.30 sala sem IV 

piętro 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium FGHIN 26.02.2019 wtorek 14.00-15.30 sala sem IV 

piętro 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium FGHIN 5.03.2019 wtorek 14.00-15.30 sala sem IV 

piętro 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium FGHIN 12.03.2019 wtorek 14.00-15.30 sala sem IV 

piętro 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

seminarium FGHIN 19.03.2019 wtorek 14.00-15.30 sala sem IV 

piętro 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 28.02.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 14.03.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 28.03.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 



Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 11.04.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 9.05.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 23.05.2019 czwartek 8.00-10.15 sala ćwiczeń 

periodontolo

gii 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 6.06.2019 czwartek 8.00-9.30 sala ćwiczeń 

periodontolo

gii 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 28.02.2019 czwartek 17.15-19.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 14.03.2019 czwartek 17.15-19.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 28.03.2019 czwartek 17.15-19.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 11.04.2019 czwartek 17.15-19.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 9.05.2019 czwartek 17.15-19.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 23.05.2019 czwartek 17.15-19.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 6.06.2019 czwartek 17.15-19.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 21.02.1019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 07.03.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 21.03.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 



Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 04.04.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 25.04.2019 czwartek 8.00-10.15 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 16.05.2019 czwartek 8.00-10.15 sala ćwiczeń 

periodontolo

gii 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 30.05.2019 czwartek 8.00-9.30 sala ćwiczeń 

periodontolo

gii 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 21.02.1019 czwartek 15.15-17.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 07.03.2019 czwartek 15.15-17.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 21.03.2019 czwartek 15.15-17.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 04.04.2019 czwartek 15.15-17.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 25.04.2019 czwartek 15.15-17.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 16.05.2019 czwartek 15.15-17.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 30.05.2019 czwartek 15.15-17.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 22.02.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 08.03.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 22.03.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 



Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 5.04.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 10.05.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 24.05.2019 piątek 14.15-16.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 07.06.2019 piątek 14.15-16.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 1.03.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 13.03.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 29.03.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 12.04.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 17.05.2019 piątek 14.15-16.30 sala 

fantomowa 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 31.05.2019 piątek 14.15-16.30 sale ćwiczeń 

Periodontolo

gia 

przedkliniczn

a 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JKN 14.6.2019 piątek 14.15-16.30 sale ćwiczeń 

 
 
 
 
6. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA  
 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 25.02.2019 poniedziałek 15.30-17.00 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 



Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 11.03.2019 poniedziałek 15.30-17.00 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 25.03.2019 poniedziałek 15.30-17.00 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 5.04.2019 piątek 7.45-9.15 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 10.05.2019 piątek 7.45-9.15 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 24.05.2019 piątek 7.45-9.15 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

wykład cały rok 31.05.2019 piątek 7.45-9.15 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 15.45-19.30 sala 

fantomowa 

protetyki 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JMN 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 15.45-19.30 sala 

fantomowa 

protetyki 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

ABC 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.45-19.30 sala 

fantomowa 

protetyki 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

KL 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.45-19.30 sala 

fantomowa 

protetyki 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

DE 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.15-19.00 sala 

fantomowa 

protetyki 

Protetyka 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.15-19.00 sala 

fantomowa 

protetyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ 
 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 18.02.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 25.02.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 4.03.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 11.03.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 18.03.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium JKLMN 26.03.2019 poniedziałek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium FGHI 18.02.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium FGHI 25.02.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

seminarium FGHI 4.03.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 



(kariologia 

cz.1) 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium FGHI 11.03.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium FGHI 18.03.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium FGHI 25.03.2019 poniedziałek 10.15-12.30 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 19.02.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 26.02.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 5.03.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 12.03.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 19.03.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

seminarium ABCDE 26.03.2019 wtorek 8.00-10.15 sala sem. 

Stom. Zach. 

3 pietro 



Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne A 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 11.30-15.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne B 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 11.30-15.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne C 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 11.30-15.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne D 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 11.30-15.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne E 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 11.30-15.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne F 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne G 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne H 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne I 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

ćw. kliniczne J 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 



a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne K 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne L 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne M 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

ćw. kliniczne N 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 15.30-19.00 sala 

kiliniczna 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 18.02.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 4.03.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 18.03.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 1.04.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

wykład cały rok 8.04.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 



(kariologia 

cz.1) 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 06.05.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

Stomatologia 

zachowawcz

a z 

endodoncją 

(kariologia 

cz.1) 

wykład cały rok 13.05.2019 poniedziałek 15.30-17.07 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

26 

 
 
 
8. STOMATOLOGIA DZIECIĘCA I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA  
   
 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne A 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 8.00-11.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne B 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 8.00-11.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne E 18.02.2019-

10.06.2019 

poniedziałek 8.00-11.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne C 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 10.15-13.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne D 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 10.15-13.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne G 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 8.00-11.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne H 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 8.00-11.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

ćw. kliniczne I 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 8.00-11.00 sala kliniczna 



profilaktyka 

stomatologic

zna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne J 22.02.2019-

14.06.2019 

piątek 10.15-13.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne K 22.02.2019-

14.06.2019 

piątek 10.15-13.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne M 22.02.2019-

14.06.2019 

piątek 13.15-16.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne N 22.02.2019-

14.06.2019 

piątek 10.15-13.15 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne F 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 16.00-19.00 sala kliniczna 

Stomatologia 

dziecięca i 

profilaktyka 

stomatologic

zna 

ćw. kliniczne L 19.02.2019-

11.06.2019 

wtorek 16.00-19.00 sala kliniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA 
 

Radiologia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 8.00-9.00 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Radiologia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 10.45-11.45 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

Radiologia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 13.15-14.15 sala 

ambulatoryjn

a Chir. 

Stomat. 2 p. 



ul. 

Krakowska 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JK 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 9.00-9.45 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LMN 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 9.00-9.45 sala 

seminaryjna 

Stomatologii 

Zachowawcz

ej 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

GH 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 11.45-12.30 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

IJ 20.02.2019-

12.06.2019 

środa 11.45-12.30 sala 

wykładowa 

ul. 

Krakowska 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

AB 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 14.15-15.00 sala 

ambulatoryjn

a Chir. 

Stomat. 2 p. 

ul. 

Krakowska 

Radiologia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

CDE 21.02.2019-

13.06.2019 

czwartek 14.15-15.00 sala 

ambulatoryjn

a Chir. 

Stomat. 2 p. 

ul. 

Krakowska 
 
 
 
 
 
10. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA  

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 18.02.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 25.02.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 4.03.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 11.03.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 18.03.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 



ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 25.03.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 01.04.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 8.04.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 15.04.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium JKLMN 6.05.2019 poniedziałek 13.15-14.45 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 21.02.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 28.02.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 7.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 14.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 21.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 28.03.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 4.04.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 11.04.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 



Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 09.05.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium FGHI 16.05.2019 czwartek 8.00-9.30 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 22.02.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 1.03.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 8.03.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 15.03.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 22.03.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ACBDE 29.03.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 5.04.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 12.04.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 10.05.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

seminarium ABCDE 17.05.2019 piątek 12.45-14.15 sala 

wykładowa 

ul.Krakowsk

a 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 01.04.2019- 

20.05.2019 

poniedziałek 13.00-14.53 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

FG 13.05.2019 poniedziałek 13.00-14.53 Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 



Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 01.04.2019- 

20.05.2019 

poniedziałek 13.00-14.53 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

HI 13.05.2019 poniedziałek 13.00-14.53 Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JK 01.04.2019- 

20.05.2019 

poniedziałek 11.00-12.53 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

JK 13.05.2019 poniedziałek 11.00-12.53 Centrum 

Symulacji 

Med., 

ul.T.Chałubi

ńskiego 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 01.04.2019- 

20.05.2019 

poniedziałek 11.00-12.53 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

LM 13.05.2019 poniedziałek 11.00-12.53 Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

N 01.04.2019- 

20.05.2019 

poniedziałek 11.00-12.53 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

N 13.05.2019 poniedziałek 11.00-12.53 Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

AB 03.04.2019- 

22.05.2019 

środa 13.45-15.38 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

AB 15.05.2019 środa 13.45-15.38  Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

CDE 03.04.2019- 

22.05.2019 

środa 13.45-15.38 sale ćwiczeń 

Chirurgia 

stomatologic

zna 

ćw. 

kierunkowe-

niekliniczne 

CDE 15.05.2019 środa 13.45-15.38 Centrum 

Symulacji 

Med, 

ul.T.Chałubi

ńskiego 
 


