
HARMONOGRAM WYDZIAŁ LEKARSKI 2020-21 

II SEMESTR 

Wykłady 

Poniedziałek, godz. 7:45 

Zajęcia praktyczne 

Wtorek, czwartek – godz. 14:00 – 16:30 

Środa, piątek – godz. 15:00 – 17:30 

UWAGA!!! GRUPA  15  A,B ZAJĘCIA TYLKO  W PIĄTKI W GODZINACH 15.00-

17.30 

25.02.21 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A, B 

Ściany klatki piersiowej, zawartość śródpiersia 

25-26.02.2021, (czwartek, piątek) (P) - A ,B 

Ściany klatki piersiowej, splot ramienny podział i ograniczenia śródpiersia 

01.03.2020 (poniedziałek godz. 7.45), wykład,  prof. J. Walocha  

Rozwój serca 

02-03.03.2021 (wtorek, środa) (P) - B  

Serce, płuca 

03.03.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) - grupy 11-21 A, B  

Serce, płuca 

04-05.03.2021 (czwartek, piątek) (P) - A  

Serce, płuca 

04.03.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A, B  

Serce, płuca 

8.03.2021 (poniedziałek godz. 7.45), wykład,  prof. J. Walocha 

Rozwój pierwotnej jamy ciała i układu oddechowego. 

09-10.03.2021 (wtorek, środa) (P) - A  

Mięśnie  i naczynia kończyny górnej 

10.03.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) – grupy 11-21 A, B  

Mięśnie i nerwy kończyny górnej grupy 

11.03.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) – grupy 1-10 A, B  

Mięśnie i nerwy kończyny górnej 

 



11-12.03.2021 (czwartek, piątek) (P) - B  

Mięśnie  i naczynia kończyny górnej 

15.03.2021 (poniedziałek godz. 7.45), wykład,  dr P. Depukat 

Kliniczne aspekty rozwoju kończyn. 

16-17.03.2021 (wtorek, środa) (P) – A  

Klatka piersiowa i kończyna górna jako całość 

17.03.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) -  grupy 11-21 A, B 

Anatomia drzewa oskrzelowego z punktu widzenia bronchofiberoskopii. Drenaż i punkcja 

jamy opłucnej. Układ krążenia: dostępy naczyniowe do kaniulacji żył i tętnic, warianty 

anatomiczne, ocena USG, punkcja osierdzia 

18.03.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A, B  

Anatomia drzewa oskrzelowego z punktu widzenia bronchofiberoskopii,. Drenaż i punkcja 

jamy opłucnej. Układ krążenia: dostępy naczyniowe do kaniulacji żył i tętnic, warianty 

anatomiczne, ocena USG, punkcja osierdzia 

18-19.03.2021 (czwartek, piątek) (P) - B 

Klatka piersiowa ,kończyna górna jako całość 

22.03.2021 (poniedziałek godz. 7.45), wykład, prof. J. Walocha 

Kliniczne aspekty układu nerwowego i naczyniowego kończyny górnej 

23-24.03.2021 (wtorek, środa) (P) - A  

Kończyna górna jako całość 

25-26.03.2021 (czwartek, piątek) (P) - B  

Kończyna górna jako całość 

30-31.03.2021 (wtorek, środa) - kolokwium praktyczne 

12.04.2021 (poniedziałek godz. 7.45) -  kolokwium testowe  

13-14.04.2021 (wtorek, środa) (P) – A 

Ściany jamy brzusznej, naczynia nerwy 

14.04.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) - grupy 11-21 A, B  

Odcinki przewodu pokarmowego  cz. I, ściany jamy brzusznej, przepukliny , jama otrzewnej, 

stosunek narządów do otrzewnej   

15.04.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) – grupy 1-10 A, B  

Odcinki przewodu pokarmowego  cz. I, ściany jamy brzusznej, przepukliny , jama otrzewnej, 

stosunek narządów do otrzewnej 

15-16.04.2021 (czwartek, piątek) (P) - B  

Ściany jamy brzusznej, naczynia nerwy 



19.04.2021. (poniedziałek 7.45), wykład, prof. J. Walocha   

Rozwój układu pokarmowego 

20-21.04.2021 (wtorek, środa) (P) - B  

Wątroba, trzustka, śledziona, cewa pokarmowa cz. II 

21.04.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) – grupy 11-21 A, B  

Unaczynienie i unerwienie narządów jamy brzusznej , układ chłonny jamy brzusznej 

22.04.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A, B  

Unaczynienie i unerwienie narządów jamy brzusznej , układ chłonny jamy brzusznej 

22-23.04.2021 (czwartek, piątek) (P) - A  

Wątroba, trzustka, śledziona, cewa pokarmowa cz II 

26.04.2021 (poniedziałek godz. 7.45), wykład,  prof. J. Walocha  

Rozwój układu moczowo-płciowego 

27-28.04.2021 (wtorek, środa) (P) - A  

Układ moczowo-płciowy 

28.04.21 (środa) godz. 19.00 (O-L) - grupy 11-21 A, B  

Układ moczowo-płciowy 

29-30.04.2021  (czwartek, piątek) (P) - B  

Układ moczowo-płciowy 

29.04.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A, B  

Układ moczowo-płciowy 

04-05.05.2021 (wtorek, środa) (P) – B 

Mięśnie i nerwy kończyny dolnej 

05.05.2021 (środa) godz. 19.00 (O-L) - grupy 11-21 A, B 

Mięśnie i naczynia kończyny dolnej 

06-07.05.2021 (czwartek, piątek) (P) - A  

Mięśnie i nerwy kończyny dolnej 

06.05.2021. (czwartek) godz. 18.00 (O-L) - grupy 1-10 A,B 

Mięśnie i naczynia kończyny dolnej 

10.05.21 (poniedziałek godz. 7.45), ), wykład, dr hab. A. Pasternak  

Anatomia chirurgiczna jamy brzusznej 

11-12.05.2021 (wtorek, środa) (P) - A  

Kończyna jako całość –powtórki 

12.05.2021 (środa) godz.19.00 (O-L) - grupy 11-21 A, B 

RTG,CT, MRI jama brzuszna 



13-14.05.2021(czwartek, piątek) (P) - B  

Kończyna jako całość –powtórki 

13.05.2021 (czwartek) godz. 18.00 (O-L) – grupy 1-10 A, B 

RTG,CT, MRI jama brzuszna 

17.05.2021 (poniedziałek, godz. 7.45), wykład, lek. D. Maduzia  

Błony płodowe i łożysko 

18-19.2021 kolokwium praktyczne 

24.05.21 kolokwium testowe  

31.05.21. ( poniedziałek godz. 7.45 ) wykład, prof. J. Walocha  

Układ nerwowy i naczyniowy kończyny dolnej 

 

KOLOKWIUM DOPUSZCZENIOWE  - 11.06.2021 – godz. 

POWTÓRKI PROSEKTORIUM – 11, 14, 15 VI 2021 

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 16 czerwca 2021, godz. 

EGZAMIN TESTOWY: 17 czerwca 2021, godz. 12:00 

II TERMIN 

Kolokwium dopuszczeniowe – 1 września 2021 MS Teams, godz. 8:00,  

praktyczne – 1 września 2021 godz. 11:00 

Egzamin poprawkowy – 2 września 2021 godzina 9:00. 

 

 


