
 
ROZKŁAD  ZAJĘĆ  w  semestrze VI (letnim)           Rok akademicki 2012/2013 
Specjalność:  ochrona środowiska                rok  III  
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
9.15 – 10.45 9.45 – 10.30 8.00-15.30 8.00 – 9.30 PRACOWNIA 

DYPLOMOWA/PRAKTYKI 
 

Seminarium dyplomowe  
gr. A 

s.A211 
prof. dr hab.  

A. Juszkiewicz 

Waloryzacja terenów rolniczych 
wykład 
s. A105 

prof. dr hab. K. Koreleski 

Warsztaty terenowe 
z  przedmiotów: 

- monitoring  środowiska 
- gospodarka  odpadami  
komunalnymi i  przemysłowymi, 
-wybrane technologie w os 

według szczegółowego harmonogramu 
wywieszanego przez prowadzących 

na tablicy 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi  
i  przemysłowymi 

wykład 
s. A104 

dr inż. W. Mukawa 

11.30 – 13.00 10.35 – 11.20 16.30 -18.00 9.45 – 12.00 
Seminarium dyplomowe 

gr. B 
s. B125 
dr hab.  

K. Wi ąckowski 

Waloryzacja terenów rolniczych 
ćw. 

s. A105 
prof. dr hab.  
K. Koreleski 

Ocena oddziaływania na środowisko 
ćw. gr. I 
s. A126 

mgr inż P. Piątek 

Wybrane technologie w os 
wykład 

(5 pierwszych tygodni semestru) 
+ 

Wybrane technologie w os 
ćw. gr. I/II 

(10 ostatnich tygodni semestru na 
zmianę co dwa tygodnie) 

s. A104 
dr inż. W. Mukawa 

13.10-14.40 13.00 – 20.00 11.30 – 13.00 18.05 – 18.50 12.15 – 13.45 
Metody i technologie 
oczyszczania ścieków 
wykład – 8 spotkań 

s. B125 
dr hab. K. 

Wiąckowski 

Metody i technologie 
oczyszczania ścieków 
warsztaty terenowe  

 6 spotkań 
dr hab. 

K.Wi ąckowski 
dr in ż. W. Mukawa 

Kształtowanie i ochrona środowiska 
glebowego 

s. A212 
prof. dr hab. K. Koreleski 

 

Ocena oddziaływania na środowisko 
Wykład 
s. A126 

mgr inż P. Piątek 

Monitoring środowiska 
Wykład  
s. A104 

dr in ż. T. Rzepecki 

  13.15 – 14.45 19.00 -20.30  
Seminarium dyplomowe 

 gr. C 
s. A212 

prof. dr hab. K. Koreleski 
 

Ocena oddziaływania na środowisko 
ćw. gr. II 
s. A126 

mgr inż P. Piątek 

15.00 – 16.30  

Gospodarka odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi 

Gr. I/II co dwa tygodnie na zmianę 
s. A212 

Dr in ż. W. Mukawa 
Opiekun roku: dr in ż. Wacław Mukawa 


