
26.01                      

piątek

2.02                

piątek
15:00-16:30 15:00-16:30

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

16:35-18:05 16:35-18:05

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

18:15-21:15 18:35-20:05
Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203
20:10-21:40

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

9.02                   

piątek

2.03                   

piątek
15:00-16:30 15:00-16:30

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

16:35-18:05 16:35-18:05

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

18:20-21:20 18:35-20:05

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

20:05-21:35

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

15:00-16:30 15:00-16:30

Podstawy psychologii, 

socjologii i pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                           

mgr J.Kamiński s.209

16:35-18:05 16:35-18:05

Podstawy psychologii, 

socjologii i pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.209

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

11:20-12:50 11:20-12:50

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

12:55-14:25 12:55-14:25

8:00-11:00 8:45-9:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

9:35-11:05

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

Pracownia propedeutyki stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  lek.dent.P.Hoffman s.201/202

16:35-18:05

10.02                                                 

sobota

3.03                                                

sobota
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27.01                                                         

sobota 

3.02                                              

sobota
8:00-9:30

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

12:55-14:25

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

15:00-16:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.209

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.209

9:35-11:05

11:20-12:50

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209



9.03                  

piątek

16.03                    

piątek
15:00-16:30 15:00-16:30

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203
16:35-18:05 16:35-18:05

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203
18:15-21:15 18:15-19:45

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203
19:50-21:20

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

23.03            

piątek

6.04                                 

piątek
15:00-16:30

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

17:20-18:05 16:35-18:05
Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203
18:15-21:15 18:15-19:45

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203

19:50-21:20

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomskas.203

15:00-17:15

Pracownia propedeutyki stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  lek.dent.P.Hoffman s.201/202

24.03                                         

sobota

7.04                                                                       

sobota
8:00-11:15 8:00-9:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.203

9:35-11:05

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.203

15:00-16:30

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki                                                                                                                             

mgr J.Kamiński s.203

16:35-18:05

Propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

11:20-12:50 11:20-12:50

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 203

12:55-14:25 12:55-14:25

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 203

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203
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10.03                                                        

sobota

17.03                                          

sobota
8:00-11:15

11:20-12:50

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

12:55-14:25

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

11:20-12:50

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

12:55-14:25

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

15:00-16:30

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

16:35-18:05

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Pracownia propedeutyki stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  lek.dent.P.Hoffman s.201/202

8:45-9:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

9:35-11:05

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

15:00-16:30

16:35-18:05



13.04                  

piątek

20.04                 

piątek
15:00-16:30

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203
16:35-18:05

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203

18:15-21:15 18:15-19:45

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

19:50-21:20

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

27.04                     

piątek

11.05                 

piątek
15:00-18:00 15:00-16:30

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.314

16:35-18:05

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.314

18:15-21:15 18:15-19:45
Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314
19:50-21:20

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314

Propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314

Propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.314

15:00-16:30

16:35-18:05

15:00-16:30 15:00-16:30

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                                                                                 

mgr M.Radomska s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 314

16:35-18:05 16:35-18:50

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                                                                                 

mgr M.Radomska s.203

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.314

11:30-14:30 11:20-12:50

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 314

12:55-14:25

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 314

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.314

Pracownia propedeutyki 

stomatologii  gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  s.201/202

28.04                                      

sobota

12.05                                         

sobota
8:00-11:00 8:00-9:30

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.203

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.314

9:35-11:05

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.314

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1                             

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Podstawy psychologii, 

socjologii i pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.314

15:00-16:30

16:35-18:05
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14.04                                         

sobota

21.04                                          

sobota
8:00-11:00

11:30-14:30

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Pracownia propedeutyki 

stomatologii  gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  s.201/202

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1                             

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Podstawy psychologii, 

socjologii i pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.314

Podstawy psychologii, socjologii i 

pedagogiki gr 1                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.314

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

8:00-9:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.314
9:35-11:05

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.314

11:20-12:50

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 314

12:55-14:25



18.05                    

piątek

25.05                    

piątek
15:00-16:30

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

16:35-18:05

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

18:15-21:15 18:35-20:05
Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203
20:10-20:55

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

8.06                     

piątek

15.06                 

piątek
15:00-16:30 8:45-11:00 15:00-16:30

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203
16:35-18:05 16:35-18:05

Propedeutyka zdrowia z pierwszą 

pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.203

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

18:15-21:15 18:15-19:45

Anatomia, patologia i fizjologia 

ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

19:50-20:35

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203

15:00-16:30 15:00-16:30

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

16:35-18:50

16:35-18:05 16:35-18:05

Propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 203

12:55-14:25

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 203

15:00-16:30 15:00-16:30

Propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą                                                                       

mgr M.Radomska s.314

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 203

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Pracownia propedeutyki stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.203

11:05-14:20 11:20-12:50

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209

9.06                                                                

sobota

16.06                                                           

sobota
8:00-9:30

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.203

9:35-11:05

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Podstawy psychologii, 

socjologii i pedagogiki gr 2                                                                                                                            

mgr J.Kamiński s.202

16:35-18:05

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

11:20-12:50 11:20-12:50

Anatomia, patologia i fizjologia ogólna                                                                               

mgr M.Radomska s.203

Pracownia propedeutyki 

stomatologii gr 1 gr 2                               

lek.dent.K.Słowik  

lek.dent.P.Hoffman s.201/202

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

12:55-14:25 12:55-14:25

Organizacja  Ochrony Zdrowia                                                                                                                     

mgr M.Radomska s.203

Propedeutyka stomatologii                                                                                            

lek. stom. B.Tondera s. 209
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19.05                                            

sobota

26.05                                          

sobota
8:00-9:30 8:00-9:30

BHP                                                                                                                                                                              

mgr M.Pawłowski s.203

Anatomia, patogia i fizjologia narządu żucia                                                                                   

lek.stom. B.Tondera  s.209

9:35-11:05 9:35-11:05


