
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Wizualizacja dancyh
drP.Sitkiewicz

ćw.gr.1*(10.10.2022-05.12.2022)
ćw.gr.2**(17.10.2022-12.12.2022)

s.B213
9.45-11.15

GIS-pracownia projektowa
mgr A.Olszewska

*(4.10.2022,18.10.2022,8.11.2022,22.11.2022)
ćw. gr.1

8.00-9.30
w dn 4.10.2022 godz.  8.45-9.30

GIS-pracownia projektowa
mgr A.Olszewska 

ćw. gr.2
**(11.10.2022,25.10.2022,15.11.2022,29.11.2022)

8.00-9.30
w dn.11.10.2022 godz. 8.45-9.30

s.B204

Academic English
mgr A.Sobota

(12.10.2022-14.12.2022)
s.B208

8.00-10.15

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne 
dr M.Malinowska

(6.10.2022-03.11.2022)
dr P.Sitkiewicz

(10.11.2022-08.12.2022)
dr K.jereczek-Korzeniewska

(15.12.2022-05.01.2023)
prof. dr hab.inż. J.Dunalska

(12.01.2023-19.01.2023)
W

s.B202
8.00-9.30

GIS-pracownia projektowa
dr P.Sitkiewicz

ćw.gr.1*(10.10.2022-05.12.2022)
ćw.gr.2**(17.10.2022-12.12.2022)

s.B204
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji morskich 

elektrowni wiatrowych
dr R.Wróblewski

ćw.gr 2*(10.10.2022-05.12.2022)
ćw.gr.1**(17.10.2022-12.12.2022)

ćw. gr.2 
s.B104

12.15-14.30

Emisja głosu
dr hab. G. Kołodziej

 ( 04.10-29.11) 
s.B208

9.45-11.15

Mapowanie odpływu
dr hab. J.Fac-Beneda,prof. UG

*(12.10.2022-07.12.2022)
ćw. 

s.B210
10.45-13.00

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne 
dr M.Malinowska

(06.10.2022-03.11.2022)
dr P.Sitkiewicz

(10.11.2022-08.12.2022)
dr K.jereczek-Korzeniewska

(15.12.2022-05.01.2023)
prof. dr hab.inż. J.Dunalska

(12.01.2023-19.01.2023)
ćw. gr.1
s.B104

9.45-11.15

Water protection and restoration
prof. dr hab.inż. J.Dunalska

(19.12.2022-16.01.2023)
ćw.

s.B208
14.45-17.00

Podstawy dydaktyki
  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG

s.WCHD101
11.30-13.00

Seminarium magisterskie
dr hab. J.Fac-Beneda,prof. UG

prof. dr hab.R.Cieśliński
(12.10.2022-25.01.2023)

ćw. gr.1
s.B104

13.15-14.45

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne 
dr M.Malinowska

(06.10.2022-03.11.2022)
dr P.Sitkiewicz

(10.11.2022-8.12.2022)
dr K.jereczek-Korzeniewska

(15.12.2022-05.01.2023)
prof. dr hab.inż.  J.Dunalska

(12.01.2023-19.01.2023)
Przyrodnicze zjawiska ekstremalne 

ćw. gr.2
s.B104

11.30-13.00

Wizualizacja danych
mgr M.Kitowski

ćw.gr.1*(10.10.2022-05.12.2022)
ćw.gr.2**(17.10.2022-12.12.2022)

s.B210
17.30-19.00

Wizualizacja danych
mgr  A.Olszewska

ćw. gr.1*(4.10.2022,18.10.2022,8.11.2022) ćw.gr.2**(11.10.2022,25.10.2022,15.11.2022)
s.B205

13.15-14.45
ćw.gr.1 w dn. 4.10.2022 zajęcia w godz. 13.15-14.00

ćw.gr.2 w dn. 11.10.2022 zajęcia w godz. 13.15-14.00

GIS-pracownia projektowa
mgr Z.Trusewicz

ćw.gr.2* (4.10.2022,18.10.2022,8.11.2022,22.11.2022)
ćw.gr.1** (11.10.2022,25.10.2022,15.11.2022,29.11.2022)

  s.209
Wizualizacja danych 

mgr Z.Trusewicz
ćw.gr.1* (6.12.2022,20.12.2022,10.01.2023)

ćw.gr.2** (13.12.2022,3.01.2023,17.01.2023)
ćw.gr.1 w dn.10.01.2023 zajęcia w godz. 13.15-14.00
ćw.gr.2 w dn. 17.01.2023 zajęcia w godz. 13.15-14.00

s.B204
13.15-14.45

Pracownia magisterska 
dr hab. P.Woźniak

dr P.Sitkiewicz
dr R.Wróblewski

dr J.Filipiak
dr W Golus

dr M.Markowski
dr W.Maślanka
dr K.Nowiński 

ćw. gr.2
(12.10.20220-25.01.2023) 

s.B202
15.00-17.15

Omówienie praktyki zawodowej-część pedagogiczna
 Iwona Majcher 

(II pięć czwartków semestru 10.11-08.12)
s.WB C117 (10-24/XI, C108(1-8/XII)

Omówienie praktyki zawodowej-część psychologiczna
P.Dąbrowski

 (III pięć czwartków semestru 15.12-26.01)
s.B210

13.15-14.45

GIS-pracownia projektowa
mgr M.Kitowski

ćw.1*(10.10.2022-05.12.2022)
ćw.gr.2**(14.11.2022-12.12.2022)

s.B204
19.15-20.45

Seminarium magisterskie 
prof. dr hab. W.Tylmann

ćw. gr.2
(04.10.2022-08.11.2022)

dr hab. D.Borowiak,prof. UG
ćw. gr.2

(15.11.2022-13.12.2022)
s.B213

15.00-17.15

Esej naukowy
dr hab. P.Woźniak, prof. UG

*(12.10.2022-11.01.2022)
ćw. gr.1

**(19.10.2022-18.01.2023)
ćw. gr.2
s.B202

17.30-19.00

Ocenianie, diagnostyka edukacyjna i ewaluacja oświatowa w 
pracy dydaktycznej nauczyciela

 dr M.Daszkiewicz
s.WCH D101
15.00-16.30

Pracownia magisterska
prof. dr hab. J.Dunaslska

dr K.Jereczek-Korzeniewska
dr Ł.Pietruszyński

dr I.Chlost
mgr A.Olszewska

ćw. gr.1
(04.10.2022-24.01.2023)

s.B213
17.30-19.45

Legenda
rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 
04.10.2022r. 
liczba grup audytoryjnych: 1
liczba grup laboratoryjnych: 2
* zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
** zajęcia odbywają się co 2 tygodnie 


