
Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – magisterskie w roku 

akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

Pielęgniarstwo magisterskie ( 2 lata) 

DATA I rok, semestr I sala  33 DATA I rok, semestr I sala  33 

07.10.2017 

sobota 

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi    

 
15.11.2017 

środa 

Teoria pielęgniarstwa   

 

Technologie inf. w pielęgniarstwie   

 

18.11.2017 

sobota 

Podstawy zarządzania   

 

Teoria pielęgniarstwa   

 

08.10.2017 

niedziela 

Wykład monograficzny   

 19.11.2017 

niedziela 

Język angielski   

 

Technologie inf. w pielęgniarstwie   

 

Opieka pielęgn. nad chorym z cukrzycą  

 

14.10.2017 

sobota 

Dydaktyka medyczna  sala nr 26 
22.11.2017 

środa 

 

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi    

 

Teoria pielęgniarstwa   

sala nr 26 26.11.2017 

niedziela 

Endokrynologia  

 

Opieka pielęgn. w chorobach ukł. oddechowego  

 

15.10.2017 

niedziela 

Język angielski   

 29.11.2017 

środa 

Podstawy bezpieczeństwa  

BHP   

 
Technologie inf. w pielęgniarstwie   

 

18.10.2017 

środa 

Podstawy zarządzania   

 

 

02.12.2017 

sobota 

Teoria pielęgniarstwa   

 

Wykład monograficzny   

 

22.10.2017 

niedziela 

Opieka pielęgn. nad chorym z cukrzycą  
03.12.2017 

niedziela 

Teoria pielęgniarstwa   

Endokrynologia  
Dydaktyka medyczna   

 

25.10.2017 

środa 
Podstawy bezpieczeństwa   

06.12.2017 

środa 

Badania naukowe w pielęgniarstwie   

 

28.10.2017 

sobota 

Technologie inf. w pielęgniarstwie   
10.12.2017 

niedziela 

Język angielski   

 

Technologie inf. w pielęgniarstwie   

 

Opieka pielęgn. nad chorym z przetoką jelitową   

 

29.10.2017 

niedziela 

Elementy statystyki   

 13.12.2017 

środa 

Opieka pielęgn. nad chorym z przetoką jelitową   

 
Język angielski   

05.11.2017 

niedziela 

Dydaktyka medyczna   

 16.12.2017 

sobota 

Podstawy zarządzania   

 

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi    

 
Opieka pielęgn. nad chorym z cukrzycą  

 

08.11.2017 

środa 

Badania naukowe w pielęgniarstwie   

 

17.12.2017 

niedziela 

Opieka pielęgn. nad chorym z przetoką jelitową   

 

Elementy statystyki   
 



Plan konsultacji:   PIELĘGNIARSTWO – magisterskie w roku 

akademickim 2017/18 – semestr zimowy 

 

Pielęgniarstwo magisterskie ( 2 lata) 

DATA II rok, semestr IV sala  33 DATA II rok, semestr IV sala  33 

10.01.2018 

środa 

Opieka pielęgn. nad chorym ze schorzeniami 

naczyń  

 

28.01.2018 

niedziela 

Opieka pielęgn. nad chorym z cukrzycą  

 

Elementy statystyki   

 

14.01.2018 

niedziela 

Dydaktyka medyczna   

 31.01.2018 

środa 

Opieka pielęgn. nad chorym ze schorzeniami 

naczyń  

 
Opieka pielęgn. w chorobach ukł. oddechowego  

17.01.2018 

środa 

Opieka pielęgn. nad chorym ze schorzeniami 

naczyń  

 

03.02.2018 

sobota 

Endokrynologia  

 

Podstawy zarządzania   

 

20.01.2018 

sobota 

Teoria pielęgniarstwa   

 
04.02.2018 

niedziela 

 

Badania naukowe w pielęgniarstwie   

 

Dydaktyka medyczna   

 

Wykład monograficzny   

 

21.01.2018 

niedziela 

 

Wykład monograficzny   

 10.02.2018 

sobota 

Teoria pielęgniarstwa   

 

Endokrynologia  

 

Opieka pielęgn. w chorobach ukł. oddechowego  

 

24.01.2018 

środa 
Podstawy zarządzania   

11.02.2018 

niedziela 

 

Opieka pielęgn. nad chorym z cukrzycą  

 

Opieka pielęgn. nad chorym z przetoką jelitową   

 

20.12.2017    Technologie inf. w pielęgniarstwie   

     środa               

 


