
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Historia myśli geograficznej
dr hab. Prof. UG J.Wendt

(17.10.2022)
W

S.209
8.00-9.30

specjalizacja nauczycielska
Od 8 listopada

A302
8.00-9.30

Technologie informacyjne
dr J.Barańczuk

ćw. gr.2
(12.10.2022-25.01.2023)

s.B104
A.Olszewska

ćw. gr.3
(12.10.2022-25.01.2023)

s.B204
8.00-9.30

Matematyka
dr E.Mrożek

 gr.B* (06.10.2022-01.12.2022)
gr.C** (13.10.2022-08.12.2022)

s.B208
8.00-9.30

Socjologia
dr J.Stępień

(7.10.2022-17.11.2022)
w dniu 25.11 od godz.8.00 do godz.8.45

W
s.B203

8.00-9.30

Podstawy Geografii Fizycznej
dr M.Malinowska

(10.10.2022-19.12.2022)
W

S.B103
9.45-11.15

specjalizacja nauczycielska
B204

9.45-11.15

Technologie informacyjne
dr J.Barańczuk

ćw.gr.4
(12.10.2022-25.01.2023)

s.B104
A.Olszewska 

ćw.gr.5
(12.10.2022-25.01.2023)

s.C303
9.45-11.15

Kartografia i topografia 
dr W.Golus

(20.10.2022-19.01.2023)
W

s.B207
9.45-11.15

Astronomiczne podstawy geografii
dr hab. P.Gnaciński,prof. UG
gr.1* (7.10.2022-9.12.2022)

gr.2** (14.10.2022-16.12.2022)
ćw.

S.B206
9.45-11.15

Astronomiczne podstawy geografii
dr hab. P.Gnaciński,prof. UG

(10.10.022-19.12.2022)
W

S.209
Zasady ergonomii 

mgr E. Sulecka-Mielewczyk
(02.01.2023-16.01.2023)

S209
11.30-13.00

specjalizacja nauczycielska
B204

11.30-13.00

Technologie informacyjne
dr J.Barańczuk

(12.10.2022-25.01.2023)
ćw.gr.6
s.B104

11.30-13.00

Kartografia i topografia 
dr W.Golus

gr.1* (06.10.2022-05.01.2023), w dn.19.01 godz.11.30-13.00
gr.2** (13.10.2022-12.01.2023), w dn.26.01 godz.11.30-13.00

ćw.
s.B205

(11.30-13.45)
Specjalizacja nauczycielska

(13.15-14.45)

Astronomiczne podstawy geografii
dr hab. P.Gnaciński, prof. UG
gr.3* (7.10.2022-09.12.2022)

gr.4** (14.10.2022-16.12.2022)
ćw.

s.B206
11.30-13.00

Matematyka
dr E.Kozłowska-Walania
(10.10.2022-19.12.2022)

W
S.209

13.45-15.15

Technologie informacyjne 
dr Ł.Pietruszyński

(04.10.2022-13.12.2022)
ćw. gr.1
s.B104

13.15-15.30

specjalizacja nauczycielska
W

s.1.43
13.15-14.45

Kartografia i topografia 
dr W.Golus

gr.3* (06.10.2022-05.01.2023), w dn.19.01 godz.14.00-15.30
gr.4** (13.10.2022-12.01.2023), w dn.26.01 godz.14.00-15.30

ćw.
s.B205

(14.00-16.15)
Specjalizacja nauczycielska

s.B213
(13.15-14.45)

Ekonomia i  przedsiębiorczość
dr G.Chaberek,dr J.Ziółkowska

gr.C*(7.10.2022-9.12.2022)
s.B205

ćw.
Matematyka

dr E.Kozłowska -Walania
gr.A* (7.10.2022-9.12.2022) 

ćw.
s.S209

13.15-14.45

Ekonomia i przedsiębiorczość
prof. dr hab. Z.Kordel

(10.10.2022-19.12.2022)
W

S.209
15.30-17.00

Historia myśli geograficznej
mgr B.Korinth

gr. A (04.10.2022-8.11.2022)
gr.B (15.11.2022-13.12.2022)

s.A303
Podstawy geografii fizycznej

dr Ł.Pietruszyński
gr.B (04.10.2022-08.11.2022) 
gr.C (15.11.2022-13.12.2022) 

s.B208
ćw. 

15.45-17.15

specjalizacja nauczycielska
W

s.1.43
15.00-16.30

Technologie informacyjne
dr M.Owczarek

ćw. gr.7
s.B204

(12.10.2022-14.12.2022)
15.00-17.15

Ekonomia i  przedsiębiorczość
dr G.Chaberek, dr J.Ziółkowska

gr.A*(7.10.2022-9.12.2022) 
gr.B**(14.10.2022-16.12.2022)

ćw.
s.B206

15.00-16.30

Historia myśli geograficznej
mgr B.Korinth

gr.C (04.10.2022-8.11.2022) 
 s.A303

Podstawy geografii fizycznej
dr Ł.Pietruszyński

gr.A (04.10.2022-8.11.2022) 
ćw. 

s.B208
17.30-19.00

Historia myśli geograficznej
dr hab. Prof. UG J.Wendt
(21.10.2022-05.01.2023)

W
S.B203

16.45-18.15

Legenda
rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 
04.10.2022r. 
liczba grup audytoryjnych: 3
liczba grup laboratoryjnych: 4
liczba grup laboratoryjnych (8-12)*: 7
* zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
** zajęcia odbywają się co 2 tygodnie 


