
Godzina

8.15-9.00 08:45 - 11:00 

9.00-9.45

10.00-10.45 dr M. Olszewski dr M. Olszewski 10:00 - 12:15

10.45-11.30 gr. 1 gr. 2

11.45-12.30

laboratorium (30 h) laboratorium (30 h) s. 113/114 s. 113/114

12.30-13.15

dr M . Ślęczka dr M . Ślęczka

13.30-14.15 06.12 - 24.01 07.12 - 25.01 gr 1

s. 325

14.15-15.00 eLBRUS eLBRUS

ul. Żubrów ul. Żubrów s. 323

15.15-16.00 gr 1 gr 2 gr 2

s. 325

s. 33/34/35

16.00-16.45

od 06.10 (co dwa tygodnie)        s. 106

17.00-17.45

17.45-18.30

18.45-19.30

14.10            mgr J. Mielnik s. 35

Optyka okularowa

laboratorium gr. 1

14.10            mgr J. Mielnik s. 33/34

laboratorium gr. 2

14.10            mgr J. Mielnik s. 33/34

Optyka okularowa

Optyka okularowa

konwersatorium 

Język niemiecki
lektorat (45 h)

mgr J. Paśnicka - Stopa

OPTYKA OKULAROWA I° III rok
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Optyka okularowa

laboratorium (60 h) - gr. 1

Metody 

spektroskopowe w 

fizyce

Metody 

spektroskopowe w 

fizyce

Zastosowanie informatyki w nauce i 

technice

Zastosowanie informatyki w nauce i 

technice

laboratorium (30 h)

dr S. Prajsnar

laboratorium (60 h) - gr. 2

konwersatorium (15 h)

E. Hubka

M.Tokarz

mgr B. Kosiński

mgr J. Mielnik

zajęcia od 15. 10

*dokładny harmonogram zajęć w tabeli 

poniżej

ACKJ ul. Wawrzyniaka 15, sala 103

Optyka przyrządowa

 seminarium dyplomowe  (15h) -  terminy zajęć do ustalenia z promotorami

Optyka przyrządowa

Optyka przyrządowa

wykład ( 30 h)

dr M. Olszewski

Zastosowanie informatyki w nauce i 

technice

laboratorium (30 h)

dr S. Prajsnar

dr S. Prajsnar

konwersatorium (15h)

ACKJ ul. Wawrzyniaka 15, sala 9

Język angielski

lektorat (45 h)

mgr I. Niedzielska



* Szczegółowy rozkład zajęć z przedmiotu Optyka okularowa
Edyta Hubka

19.11  lab. gr 1 (09:00-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 17:45)

26.11  lab. gr 1 (09:00-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 17:45)

10.12  lab. gr 1 (09:00-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 17:45)

17.12  lab. gr 1 (09:00-14:00); lab gr 2 (14:15 - 19:30)

mgr Bartłomiej Kosiński

05.11 lab. gr 1 (08:15-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 18:30)

03.12 lab. gr 1 (08:15-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 18:30)

14.01 lab. gr 1 (08:15-12:30); konwersatorium (12:45-14:15); lab gr 2 (14:30 - 18:30)

21.01 lab. gr 1 (08:15-12:30); konwersatorium (12:45-13:30); lab gr 2 (13:45 - 17:45)

Michał Tokarz

15.10 gr 1 (09:00-12:15); lab gr 2 (12:30 - 16:00)

07.01 gr 1 (09:00-12:15); lab gr 2 (12:30 - 16:00)

28.01 gr 1 (09:00-13:15); lab gr 2 (13:30 - 17:45)

03.02 gr 1 (09:00-13:15); lab gr 2 (13:30 - 17:45)

zgodnie z organizacja roku akademickiego w dniu 03.02 (czwartek) odbywają się zajęcia piątkowe

14.10 lab. gr 1 (17:45-18:30); konwersatorium (17:00-17:45); lab gr 2 (16:00-16:45)

27.01  konwersatorium (16:00-16:45)

03.02 lab. gr 2 (15:15 -17:30); lab gr 1 (17:45- 20:15)

zgodnie z organizacja roku akademickiego w dniu 03.02 (czwartek) odbywają się zajęcia piątkowe

mgr Janusz Mielnik


