
 

Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

01.10.2017 

niedziela Rozpoczęcie roku akademickiego dla I roku godz: 10.00 świetlica s.33 

 

07.10.2017 

sobota 

Fizjologia   Język angielski   

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

 

Pedagogika   

 

Badania fizykalne   

 

 

08.10.2017 

niedziela 

Podstawy pielęgniarstwa   

 

 Anestezjologia i intensywna terapia  

 

Biochemia z biofizyką   

 

   

11.10.2017 

środa 

Zakażenia szpitalne    

 

  

 

14.10.2017 

sobota 

Psychologia   

 

 Psychiatria   

Anatomia   

 

 Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

               

 

15.10.2017 

niedziela 

Socjologia   

 

   

Mikrobiologia i parazytologia   

 

  

18.10.2017 

środa 

Zdrowie publiczne  Badania fizykalne   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

 

 

 

 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

 

22.10.2017 

niedziela 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

  

Dietetyka   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne  

         

 

25.10.2017 

środa 

Anatomia   

 

Badania fizykalne   

 

 

 

28.10.2017 

sobota 

Pedagogika   

 

Język angielski   

 

 

Promocja zdrowia   Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

 

29.10.2017 

niedziela 

Psychologia   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

         

Psychiatria   

 

Wychowanie fizyczne   

 

 Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

05.11.2017 

niedziela 

Zakażenia szpitalne    

 

Badania fizykalne   

 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

Fizjologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

08.11.2017 

środa 

Anatomia   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

 

15.11.2017 

środa 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki   

 

Badania fizykalne   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie ćw 

 

 

 

 

 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

 

18.11.2017 

sobota  

Psychologia   

 

Badania fizykalne   

 

Psychiatria   

 

Fizjologia   

 

Język angielski   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

              

 

19.11.2017 

niedziela 

Mikrobiologia i parazytologia   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne           Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

Podstawy pielęgniarstwa   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

 Anestezjologia i intensywna terapia  

 

22.11.2017 

środa 

Biochemia z biofizyką   

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

 

26.11.2017 

niedziela 

 

 

Psychologia   

 

Badania fizykalne   

 

Psychiatria   

 

Fizjologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne  

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

29.11.2017 

środa 

Promocja zdrowia   

 
Badania fizykalne   

 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

 

02.12.2017 

sobota 

Psychologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Psychiatria   

 

Pedagogika   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne  

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

 

 

03.12.2017 

niedziela 

Socjologia   

 

Język angielski   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

               

Zakażenia szpitalne    

 
 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

 

 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

06.12.2017 

środa 

Fizjologia   

 

  

10.12.2017 

niedziela 

Promocja zdrowia   

 
 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

Mikrobiologia i parazytologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

 

13.12.2017 

środa 

Anatomia   

 Badania fizykalne   
Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

 

 

16.12.2017 

sobota 

Pedagogika   Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

Podstawy pielęgniarstwa   

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

 

17.12.2017 

niedziela 

Psychologia   

 
Język angielski   

 

Psychiatria   

 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki   

 
 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

 

20.12.2017 

środa 

Zdrowie publiczne  

   

10.01.2018 

środa 

Promocja zdrowia   

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Anestezjologia i intensywna terapia  

 

 

14.01.2018 

niedziela 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki   

 
Język angielski   

 

Psychiatria   

 

Dietetyka   

  
Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

               

 

 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

17.01.2018 

środa 
Anatomia   

 
  

 

20.01.2018 

sobota 

Pedagogika   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

               

Mikrobiologia i parazytologia   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 

 

21.01.2018 

niedziela 

Zakażenia szpitalne    

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

Promocja zdrowia   

 

 Anestezjologia i intensywna terapia  

 

24.01.2018 

środa 

Fizjologia   

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie  ćw 

 

 

28.01.2018 

niedziela 

Psychologia   

 
Język angielski   

 

Psychiatria  

 

Pedagogika   

 

 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne  

 

31.01.2018 

środa 

Dietetyka   

 

  

 

03.02.2018 

sobota 

Podstawy bezpieczeństwa   

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

 Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych    

 

BHP   

 

 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

04.02.2018 

niedziela 

Socjologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

 

Biochemia z biofizyką   

 

  

 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – licencjackie w roku akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

 

Data 

Pielęgniarstwo – licencjat, stacjonarne ( 3 lata) 

I rok, semestr I   sala  32 II rok, semestr III    sala 29 III rok, semestr V  sala  30 

07.02.2018 

środa 
Zakażenia szpitalne    

 
  

 

10.02.2018 

sobota 

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki   

 

Język angielski   

 

Psychiatria   

 

Zdrowie publiczne  

 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne   

 

 

11.02.2018 

niedziela 

Mikrobiologia i parazytologia   

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne   

 

Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych     

Wychowanie fizyczne   

 

 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne   

 

14.02.2018 

środa 

Wychowanie fizyczne   

  
 

 


