
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Geomorfologia
mgr A.Jobska

(10.10.2022-12.12.2022)
ćw. gr.1 
s.B210

8.00-9.30

wykład ogólnouczelniany
8.00-9.30

Geograficzne systemy informacyjne
dr M.Markowski

(12.10.2022-14.12.2022)
W

s.B203
8.00-10.15

Język obcy
mgr A.Sobota

ćw.gr.C
(06.10.2022-8.12.2022)

s.B205
8.00-10.15

Geografia ekonomiczna
dr D.Studzińska

(07.10.2022-16.12.2022)
ćw. gr.3
s.B205

Geograficzne Systemy Informacyjne
mgr A.Olszewska

(07.10.2022-25.11.2022)
(w dn.2.12.2022 godz. 8.00-8.45)

ćw. gr. 1
s.B104

8.00-9.30

Geomorfologia
mgr A.Jobska

(10.10.2022-12.12.2022)
ćw. gr.2
s.B210

9.45-11.15

Przygotowanie do praktyki 
zawodowej

-część psychologiczna
dr P.Dąbrowski

s.C309
9.45-11.15

Geografia społeczna
dr M.Szmytkowska

ćw. gr.1
(12.10.2022-14.12.2022)

s.B205
Hydrologia i oceanografia

dr I.Chlost
ćw. gr.2
s.S209

(12.10.2022-14.12.2022)
Hydrologia i oceanografia

dr K.Jereczek-Korzeniewska
ćw. gr.3
s.B208

(12.10.2022-14.12.2022)
10.30-12.00

Geografia społeczna
dr M.Szmytkowska

ćw. gr.2
s.B205

(06.10.2022-08.12.2022)
10.30-12.00

Geografia ekonomiczna
D.Studzińska

(07.10.2022-16.12.2022)
ćw. gr.2
s.B205

Geograficzne Systemy Informacyjne
ZBKiKS

(7.10.2022-16.12.2022)
(w dn.13.01.2023 godz. 9.45-10.30)

ćw. gr. 4
s.B104

9.45-11.15

Geomorfologia
mgr A.Jobska

(10.10.2022-12.12.2022)
ćw. gr.3
s.B210

Statystyka
dr M.Malinowska

ćw. gr.1
s.B213

(10.10.2022-23.01.2023)
11.30-13.00

Przygotowanie do praktyki 
zawodowej-część pedagogiczna

dr P.Śpica/
dr hab. M.Dąbkowska prof.UG

s.C309
11.30-13.00

Hydrologia i oceanografia
dr W.Maślanka

(12.10.2022-14.12.2022)
ćw. gr. 1
s.B205

12.15-13.45

Geografia społeczna
dr M.Szmytkowska

(06.10.2022-8.12.2022)
ćw. gr.3
s.B205

12.15-13.45

Geografia ekonomiczna
 D.Studzińska

(07.10.2022-16.12.2022)
ćw. gr.1
s.B205

11.30-13.00

Geografia społeczna
prof. dr hab. I.Sagan

(10.10.2022-21.11.2022)
W

s.B202
13.15-14.45

Szkoła i nauczyciel
dr I.Majcher

WB C200
 13.15-14.45

Język obcy
(12.10.2022-14.12.2022)

dr A.Dulska
ćw. gr.A
s.B205

14.00-16.15

Geograficzne Systemy Informacyjne
dr K.Nowiński

(6.10.2022-8.12.2022)
(w dn.15.12.2022 godz.15.00-15.45)

ćw. gr.2 
s.B204

Statystyka
dr M.Malinowska

(6.10.2022-19.01.2023)
ćw. gr.3

B213
15.00-16.30

Hydrologia i oceanografia
dr hab. D.Borowiak,prof. UG

(7.10.2022-27.01.2023)
W

S209
13.15-14.45

Geografia społeczna
prof. dr hab. I.Sagan

(10.10.2022-21.11.2022)
W

Hydrologia i oceanografia
dr hab. D.Borowiak, prof. UG

(w dn. 28.11 i 5.12)
s.B202

15.00-16.30

Geomorfologia
dr hab. P.Woźniak,prof. UG

(4.10.2022-24.01.2023)
W

S209
15.00-16.30

Geografia ekonomiczna
dr D.Studzińska

(12.10.2022-14.12.2022
W

s.B203
16.30-18.45

Statystyka
dr M.Malinowska

(6.10.2022-19.01.2023)
ćw. gr.4
s.B208

16.45-18.15
Geograficzne Systemy Informacyjne

mgr A.Chodubska
(6.10.2022-17.11.2022)

(w dn24.112022 godz.16.45-17.30
ćw. Gr. 3
s.B204

16.45-19.15

Statystyka
dr A.Panasiuk

(07.10.2022-02.12.2022)
W

S209
15.00-16.30

Wykład ogólnouczelniany
17.00-18.30

Statystyka
dr M.Malinowska

(4.10.2022-24.01.2023)
ćw. gr.2
s.B210

16.45-18.15

Legenda
rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 
04.10.2022r. 
Grupy audytoryjne - A,B,C 
liczba grup audytoryjnych: 2
liczba grup laboratoryjnych: 3
liczba grup laboratoryjnych (8-12)* : 4
liczba grup terenowych: 3
* zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
** zajęcia odbywają się co 2 tygodnie 

Wychowanie fizyczne: dni i godziny zajęć 
zgodnie z zapisami na zajęcia wychowania 
fizycznego


