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Polimery w medycynie      /wykł./

                prof. dr hab. inż. P.Parzuchowski                      

CZWARTEK

Farmakologia z toksykologią                    dr hab.inż. M.Sobczak                                   

Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie    26.11.2020   ćwiczenia (jednorazowo)                                    

                                                  dr hab. inż. H.Krawczyk, prof. uczelni;    

 Ryzyko w procesach chemicznych    /wykład/                                dr inż. T.Gołofit                   

 Zarządzanie biznesem technologicznym   /wykł./   prof. dr hab. inż. M.Marcinek      

Synteza asymetryczna       wykład                       dr inż. T.Rowicki                           

Wykład obieralny z puli wydziałowej

PONIEDZIAŁEK

HES: Wystąpienia publiczne czyli jak mówić żeby ludzie nas słuchali      mgr E.Szmyd    

Wykład obieralny z puli wydziałowej

Farmakologia z toksykologią                    dr hab.inż. M.Sobczak                                   

Komputerowe projektowanie leków - wykład    (06.10.2020; 13.10.2020; 20.10.2020)

                                                                                      dr inż. F.Stefaniak                           

HES:     Współczesne metody prezentacji i promocji techniki         mgr W.Niedzicki

ROZKŁAD ZAJĘĆ rok akad. 2020/2021,  studia II-go stopnia,  rok studiów I,  sem.2

SPECJALNOŚĆ:        CHEMIA      MEDYCZNA

HYBRYDOWY

WTOREK

ŚRODA

Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie        /wykł.+ćw./                                          

                                                  dr hab. inż. H.Krawczyk, prof. uczelni;    

Związki heterocykliczne-synteza i wykorzystanie w chemii medycznej           

                                   dr hab. inż. M.Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni                           

PIĄTEK

Związki metaloorganiczne w syntezie organicznej   prof. dr hab. Inż. S.Luliński    

Zarządzanie biznesem technologicznym   /wykł./   prof. dr hab. inż. M.Marcinek       

Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych              

                            dr inż. E.Mironiuk-Puchalska                                                          



W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia na II stopniu będą odbywały się w następującej formie:

Od 1- 8 tygodnia semestru - zajęcia  zdalne (wykłady, ćwiczenia, lab. komputerowe)

od 9 tygodnia semestru studenci uczestniczą na Wydziale w Laboratorium przeddyplomowym oraz w laborat. 

komp. z Komputerowego projektowania leków  (terminy lab.zostaną podane przez Prowadzącego przedmiot)

Studenci Chemii Medycznej sem.2 studiów II stopnia zobowiązani są do zaliczenia w sem.zimowym oprócz 

przedmiotów obowiązkowych 2h za 2p.ECTS  WYKŁADÓW OBIERALNYCH z puli wydziałowej.

Dla specjalności Chemia medyczna "Komputerowe projektowanie leków" jest przedmiotem obowiązkowym!!

Do wyboru: Zarządzanie biznesem technologicznym lub  

Wystąpienia publiczne czyli jak mówić żeby ludzie nas słuchali lub Współczesne metody prezentacji i promocji 

techniki

Termin Seminarium specjalnościowego zostanie podany przez Kierownika specjalności




