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14.20 - 

15.05 

15.10 - 

15.55

Dopuszczenie do 

obrotu produktów 

leczniczych (1 h) - 

sala 216 ul. Łazarza 

16

15.10 - 

15.55

16.05 - 

16.50

16.05 - 

16.50

17.00 - 

17.45

17.00 - 

17.45

    

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: 
Ochrona własności intelektualnych -część II. Zasady patentowania i wdrażania (poraca z rzecznikiem patentowym) - grupy mieszane - kooedynator dr hab. Tomasz Gosiewski, prof. UJ
Najważniejsze osiągnięcia naukowe w dyscyplinie: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu na przestrzeni kilkunastu lat - koordynator prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
FAKULTETY:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa farmakoterapii: terapia monitorowana, farmakogenetyka, metody in vitrow ocenie bezpieczeństwa leków - jedna grupa - koordynator - prof. dr hab. Elżbieta Wyska
Leki biologiczne i biopodobne. Leki generyczne - jedna grupa - koordynator - dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ
Krytyczny przegląd piśmiennictwa -jedna grupa - koordynator prof. dr ha Andrzej Pająk
Przeglądy systematyczne - jedna  grupa - koordynator prof. dr hab. Małgorzata Bała 
Nowoczesne metody obrazowania w naukach medycznych - dwie grupy -koordynator dr hab. Wiktoria Wojciechowska 
Kurs drugiego języka nowożytnego (j. hiszpański) - dwie grupy - koordynator mgr Anna Cisowska
Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków -jedna grupa - koordynator prof. dr hab. Barbara Filipek
Techniki badawcze w biomedycynie - jedna grupa - dr hab. Maciej Suski

Kurs drugiego języka 

nowożytnego gr.1 - sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Kurs drugiego języka nowożytnego 

gr.1 -sala 216 ul. Łazarza 16

Wybrane aspekty 

bezpieczeństwa       

(3 h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Ochrona własności 

intelektualnych gr. 2         (4 h) -

sala 216 ul. Łazarza 16

Ochrona własności intelektualnych 

gr. 1      (4 h) - sala 216 ul. Łazarza 

16

Ochrona własności intelektualnych 

gr. 2         (4 h) -sala 216 ul. Łazarza 

16

Ochrona własności intelektualnych 

gr. 1      (2 h) -sala 216 ul. Łazarza 

16

Ochrona własności intelektualnych 

gr. 2      (2 h) - sala 216 ul. Łazarza 

16

8.06.2022

Najważniejsze osiągnięcia naukowe 

- cały rok -sala 216 ul. Łazarza 16 

Techniki 

badawcze w 

biomedycynie 

(4h) -sala 216 

ul. Łazarza 16 

Techniki badawcze 

w biomedycynie 

(4h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Krytyczny 

przegląd 

piśmiennictwa 

(4h) -sala 216 a 

ul. Łazarza 16 

Techniki 

badawcze w 

biomedycynie 

(3h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Dopuszczenie do 

obrotu produktów 

leczniczych (4 h) -sala 

216 ul. Łazarza 16 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe - 

cały rok - sala 216/216a ul. Łazarza 

16 

Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (2 

h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Przeglądy 

systematyczne gr II   

(2 h) -sala 216/216a 

ul. Łazarza 16 

Techniki badawcze w 

biomedycynie (3h) -

sala 216 ul. Łazarza 

16 

1.06.202218.05.2022 25.05.2022

Przeglądy systematyczne gr II   (3 

h) -sala 216 ul. Łazarza 16 

Przeglądy systematyczne gr II   (4 h) -

sala 216 ul. Łazarza 16 

Wybrane aspekty 

bezpieczeństwa       (4 h) 

Przeglądy systematyczne gr II   (3 h) 

-sala 216 ul. Łazarza 16 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa       

(4 h) -sala 216 ul. Łazarza 16 

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. hiszpański) gr 2 - 

sala 216 ul. Łazarza 16 

Kurs drugiego języka nowożytnego 

(j. hiszpański) gr 2 - sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Kurs drugiego języka nowożytnego 

(j. hiszpański) gr 2 -sala 216 ul. 

Łazarza 16

16.03.202202.03.2022 09.03.2022

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe  

cały rok 2h -sala 216 

ul. Łazarza 16 

Dopuszczenie do 

obrotu produktów 

leczniczych (4 h) -

sala 216 ul. Łazarza 

16 

Leki biologiczne i 

biopodobne. Leki 

generyczne - sala 

216 a ul. Łazarza 

16 a

Nowoczesne 

metody 

obrazowania (3 

h) gr 1-sala 216 

ul. Łazarza 16

Kurs drugiego języka 

nowożytnego gr. 1 - 

sala 216 ul. Łazarza 

16

Kurs drugiego języka nowożytnego 

gr.1 -sala 216 ul. Łazarza 16

Kurs drugiego języka nowożytnego 

gr.1 -sala 216 ul. Łazarza 16

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr2 - sala 

216 ul. Łazarza 16

Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (2 

h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (2 

h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Ochrona własności 

intelektualnych gr. 1  

(4 h) - sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Dopuszczenie do 

obrotu produktów 

leczniczych (4 h) -

sala 216 ul. Łazarza 

16 

Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (4 

h) - sala 216 ul. 

Łazarza 16

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

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

Dopuszczenie do 

obrotu produktów 

leczniczych (2 h) - 

sala 216 ul. Łazarza 

16

Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (2 

h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

23.03.2022

Nowoczesne 

metody 

obrazowania (4 

h) gr. 1 - sala 

216 ul. Łazarza 

16

Nowoczesne 

metody 

obrazowania (4 

h) gr. 1 - sala 

216 ul. Łazarza 

16

Nowoczesne 

metody 

obrazowania (4 

h) gr. 1 - sala 

216 ul. Łazarza 

16

Leki biologiczne 

i biopodobne. 

Leki generyczne - 

sala 216 a ul. 

Łazarza 16 a

Leki biologiczne i 

biopodobne. Leki 

generyczne - sala 

216 a ul. Łazarza 

16 a

Leki biologiczne i 

biopodobne. Leki 

generyczne -sala 

216 a ul. Łazarza 

16 a Nowoczesne metody 

obrazowania gr. 2 (3 

h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr 2 -sala 

216 ul. Łazarza 16 

Kurs drugiego języka 

nowożytnego gr.1 -

sala 216 ul. Łazarza 

16 

Techniki 

badawcze w 

biomedycynie 

(4h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Przeglądy 

systematyczne gr II   

(3 h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Semestr letni 2021/2022 - II rok - zajęcia odbywają się w salach 216/216 a ul. Łazarza 16 CDK

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr 2 -sala 

216 ul. Łazarza 16 

Kurs drugiego języka 

nowożytnego gr.1 - 

sala 216 ul. Łazarza 

16 

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe  

cały rok 2h -sala 216 

ul. Łazarza 16 

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr 2

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr 2

Kurs drugiego języka 

nowożytnego (j. 

hiszpański) gr 2

Krytyczny 

przegląd 

piśmiennictwa 

(3h) -sala 216 a 

ul. Łazarza 16 

Krytyczny 

przegląd 

piśmiennictwa 

(4h) -sala 216 a 

ul. Łazarza 16 

Wybrane aspekty 

bezpieczeństwa       

(4 h) -sala 216 ul. 

Łazarza 16 

Krytyczny 

przegląd 

piśmiennictwa 

(4h) -sala 216 a 

ul. Łazarza 16 

Najważniejsze 

osiągnięcia naukowe  

cały rok 2h -sala 216 

ul. Łazarza 16 


