BIOTECHNOLOGIA 1 rok
Poniedziałek

r.ak. 2020/2021
Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:30-08:00

07:30-08:00

08:00-08:30

08:00-08:30

08:30-09:00
09:00-09:30

Użytkowe programy
komputerowe - blok
10:00-10:30 ćwiczeń 8 grup (po 9
osób) 8:00 - 19:00 sale
09:30-10:00

10:30-11:00

Chemia organiczna
Aleksandra Pałasz wykład zdalny 8:00 - 10:00

komputerowe WBBiB

Genetyka - Zbigniew
Polański wykład zdalny
10:00 - 12:00

ćw WCH 1 grupa chemia organiczna

Chemia ogólna i
nieorganina - Andrzej
Olech - wykład zdalny
12:00 - 14:00

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Ćwiczenia zdalne:
Bloki ćwiczeniowe WCH:
matematyka, lektorat j.
chemia ogólna i
angielskiego (grupy,
nieorganiczna 2 grupy
godziny zajęć do
14:15 - 19:15, chemia
uzgodnienia z
prowadzącymi w
organiczna 15:30-16:30
godzinach 8 - 18)
dokładne godziny zajęć do

Bloki ćwiczeniowe
09:00-09:30
WCH: chemia ogólna i
09:30-10:00
nieorganiczna 4 grupy
Chemia
ogólna
i
8:30 - 16:30, chemia
10:00-10:30
organiczna 2 grupy sale nieorganiczna Andrzej
Zarys ewolucjonizmu Olech - wykład zdalny 10:30-11:00
ćwiczeń WCH ,
Bernard Korzeniewski 10-11:30
11:00-11:30
ćwiczenia zdalne z
wykład zdalny 10:00 - matematyki, lektoraty
11:30-12:00
12:00
j.angielskiego zdalne 12:00-12:30
grupy, godziny zajęć do
Chemia ogólna i
12:30-13:00
uzgodnienia z
nieorganiczna ćw WCH
13:00-13:30
prowadzącymi)
12:45-15

Ćwiczenia zdalne:
matematyka, lektorat j.
angielskiego (grupy,
godziny zajęć do
uzgodnienia z
prowadzącymi 12 - 19)

uzgodnienia z
prowadzącymi

17:30-18:00
18:00-18:30

08:30-09:00

Matematyka - Paweł
Zapałowski - wykład
zdalny 8:00 - 10:00

ćwiczenia zdalne
matematyka, lektorat
j.angielskiego (grupy,
godziny zajęć do
uzgodnienia z
prowadzącymi w
godzinach 8 - 18)

18:30-19:00

Uwagi:

Ćwiczenia zdalne:
matematyka, lektorat j.
angielskiego (grupy,
godziny zajęć do
uzgodnienia 11:30 - 19)

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

Użytkowe programy
komputerowe ćwiczenia 2 grupy (po 9
osób) 16:00 - 19:00 sale
komputerowe WBBiB

16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

wykłady zdalne
zajęcia stacjonarne w grupach
zajęcia zdalne w grupach

lektoraty z j. angielskiego - grupy zdalne do wyboru w ciągu całego tygodnia, wg harmonogramu JCJ

szczegóły ćwiczeń (ilość grup, godziny zajęć liczebność grup) do uzgodnienia z koordynatorami zajęć
rejstracja na zajęcia w systemie usos dedykowana bezpośrednio do grup

