
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WF 

w roku ak. 2020/2021 (semestr zimowy) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia/jednolite magisterskie 

-BLOKI WF-   

Kierunek studiów Dzień tygodnia Godziny 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II r.), 
historia (II r.),  lingwistyka stosowana (II r.) 

poniedziałek 11:00 – 14:00 

filologia polska (II r.) poniedziałek 14:00 – 17:00 

filologia angielska (II r.) poniedziałek 08:00 – 11:00 

filologia germańska (II r.)  środa 09:30 – 12:30 

logopedia ogólna (II r.)   piątek 08:00 – 11:00 

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH  

biotechnologia (II r.), chemia (II r.),  
fizyka techniczna (II r.), geografia (II r.),                                   

informatyka (II r.), inżynieria danych (II r.),                    
matematyka (II r.),ochrona środowiska (II r.),   

  turystyka i rekreacja (II r.)   

czwartek 08:00 – 11:00 

biologia (II r.) wtorek 14:00 – 18:30 

WYDZIAŁ COLLEGIUM MEDICUM  

dietetyka (II r.) środa 09:30 – 12:30 

kosmetologia (II r.) poniedziałek 08:00 – 11:00 

lekarski studia stacjonarne (I r.)  wtorek 07:45 – 09:15 

lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne (III r.), 
lekarski English Division (III r.) 

środa 07:45 – 09:15 

lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne (IV r.)  piątek 07:45 – 09:15 

lekarski English Division (IV r.) wtorek 18:00 – 19:30 

ratownictwo medyczne (I r.) 
wtorek 15.30 – 17:00 

czwartek (basen) 08:30 – 10:00 

zdrowie publiczne (I r.) piątek 08:00 – 11:00 

pielęgniarstwo  (I r.)  środa 08:00 – 11:00 

pielęgniarstwo  (II r.) – wychowanie fizyczne poniedziałek 15:30 – 16:15 

pielęgniarstwo  (II r.) – aktywność fizyczna poniedziałek 16:15 – 17:45 

położnictwo (I r.)  czwartek 15:30 – 17:00 

położnictwo (II r.) czwartek  15:30 – 17:00 

fizjoterapia (II r.) – wychowanie fizyczne    poniedziałek  14:00 – 17:00 

fizjoterapia (II r.) – kształcenie ruchowe i metodyka 
nauczania ruchu – pływanie    

wtorek  07:45 – 09:15 

WYDZIAŁ PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH  

prawo (II r.) środa  14:00 – 17:00 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKII I PSYCHOLOGII   

pedagogika (II r.), praca socjalna (II r.) środa 14:00 – 17:00 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (II r.) wtorek 09:30 – 12:30 

psychologia (II r.) wtorek 14:00 – 18:30 

WYDZIAŁ SZTUKI   

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (II r.), 
sztuki plastyczne (II r.), wzornictwo (II r.) 

poniedziałek 14:00 – 17:00 

 


