
'13.01.2021 '20.01.2021 '27.01.2021

aula C ul. Łazarza 

16

Sala Zodiakalna 

ul. Św. Anny 12

ul. Kopenika 7 a 

lub sala 26 ul. 

Kopenika 25

sala 28 ul. Kopenika 

25

ul. Kopenika 7 a 

lub sala 26 ul. 

Kopenika 25

sala 28 ul. 

Kopenika 25

ul. Kopenika 7 a lub 

sala 26 ul. Kopenika 

25

sala 28 ul. Kopenika 

25

ul. Kopenika 7 a lub 

sala 26 ul. Kopenika 

25

sala 28 ul. Kopenika 

25

ul. Kopenika 7 a 

lub sala 26 ul. 

Kopenika 25

sala 28 ul. Kopenika 

25

8.00-8.45      

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1                   

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2    zajęcia w 

formie zdalnej                       

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1  zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne)  

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

8.00-8.45      

8.45-9.30     

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1                   

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2    zajęcia w 

formie zdalnej                          

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1  zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

8.45-9.30     

9.45 -10.30 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1                   

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2       zajęcia w 

formie zdalnej                      

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1   zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne)  

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

9.45 -

10.30 

10.30 -11.15 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1                   zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2                             

                          zajęcia 

w formie zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1                   

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2      zajęcia w 

formie zdalnej                     

Metodologia cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1   zajęcia w formie 

zdalnej 

Metodologia cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 

2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) 

gr. 1

Biostatystyka cz. II 

(nauki medyczne) gr. 2

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

Nowoczesne metody 

chemii organicznej 

zajęcia w formie 

zdalnej

10.30 -

11.15 

11.30 - 12.15 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki o zdrowiu)  

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

11.30 - 

12.15 

12.15 - 13.00 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

seminarium      

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Najważniejsze 

osiągnięcia 

naukowe - cały rok  

zajęcia w formie 

zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe - 

 cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

- cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe - 

 cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

12.15 - 

13.00 

13.40 - 14.25 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

- cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia 

naukowe - cały rok 

zajęcia w formie 

zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe - 

 cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

- cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe - 

 cały rok zajęcia w 

formie zdalnej

13.40 - 

14.25 

14.25 - 15.10 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe 

- cały rok  zajęcia w 

formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa 

zajęcia w formie 

zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa 

zajęcia w formie 

zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

14.25 - 

15.10 

15.20 - 16.05

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Bioststystyka cz. II 

(nauki 

farmaceutyczne) 

ćwiczenia         

zajęcia w formie 

zdalnej 

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa  

zajęcia w formie 

zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa 

zajęcia w formie 

zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa 

zajęcia w formie 

zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

Krytyczny przegląd 

piśmiennictwa zajęcia 

w formie zdalnej

15.20 - 

16.05

16.05-16.50      
Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego 

języka nowozytnego 

zajęcia w formie 

zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia w 

formie zdalnej

16.05-

16.50      

17.00-17.45     

Kurs drugiego 

języka nowozytnego 

zajęcia w formie 

zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia 

w formie zdalnej

Kurs drugiego języka 

nowozytnego zajęcia w 

formie zdalnej

17.00-

17.45     

1 dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ

2 prof. dr hab. Gabriel Nowak

3 dr hab. Wojciech Jawień, dr Krystyna Stanisz-Wallis 

4 dr Agnieszka Micek

5 Biostatystyka część II (nauki medyczne) dr hab. Agnieszka Pac

6 Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad nowymi lekami prof. dr hab. Paweł Zajdel

7 dr hab. Jadwiga handzlik, prof. UJ

8 prof. dr hab. Andrzej Pająk

9

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

25.11.2020 '02.12.2020 '16.12.2020'09.12.2020

Szkoła wyjazdowa - online w ramach przedmiotu "Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja"  w dniach 9, 10, 11 października 2020

semstr zimowy 2020/2021
HARMONOGRAM II ROK 

Indywidualne warsztaty z promotorem  15 h seminarium w semestrze I (w czasie i miejscu wyznaczonym przez promotora)

'18.11.2020'04.11.2020'07.10.2020 '21.10.2020'14.10.2020 '28.10.2020

Najważniejsze osiągnięcia naukowe 

Krytyczny przegląd pismiennictwa (nauki o zdrowiu)

Kurs drugiego języka nowożytnego 

Metodologi część II (nauki medyczne)

Metodologi część II (nauki farmaceutyczne)

Biostatystyka część II (nauki farmaceutyczne)

Biostatystyka część II (nauki o zdrowiu)


