
HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PULMONOLOGII i ALERGOLOGII 

DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO CMUJ 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 
II semestr  

 
Grupa Termin Godz. Podgrupy 

ćwiczeniowe                                    

Asystenci                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

pn 24.lut ćw. pulmonologii  

wt 25.lut 
1 Seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 26.lut 

2 Seminaria/ćwiczenia z 

mikrobiologii w ramach 
pulmonologii 

cz 27.lut ćw. pulmonologii 

pt 28.lut 
3 sem. pulmonolog.+ ćw. 

pulmonologia   

pn 02.mar ćw. pulmonologii 

wt 03.mar ćw. pulmonologii  
 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

81 dr Jacek Krawczyk  

82 dr hab. med. Jerzy Soja, prof. UJ   

83 dr Marek Przybyszowski 

 

 
 

śr 04.mar  4seminairum + ćw. z alergologii   

cz 05.mar  ćw. z alergologii  

pt 06.mar  ćw. z alergologii 

 

 

8.00-8.45 seminarium 

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych 

w tym przerwa 15min) 

81 dr Krzysztof Wójcik 

82 dr n med. Agnieszka Padjas 

83 
dr n med. Magdalena Celińska -

Lowenhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 
 

 

pn 09.mar ćw. pulmonologii 

wt 10.mar 
1 Seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 11.mar ćw. pulmonologii 

cz 12.mar ćw. pulmonologii 

pt 13.mar 
3 seminarium pulmonolog. + + ćw. 

kliniczne 

pn 16.mar ćw. pulmonologii  

wt 17.mar 4  seminarium + ćw. z alergologii 
 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

91 dr A. Gawlewicz –Mroczka  

92 dr Aleksander Kania 

93 dr Marek Przybyszowski 

 

 
 

śr 18.mar 
2 Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii 

w ramach pulmonologii 

cz 19.mar  ćw. z alergologii 

pt 20.mar  ćw. z alergologii 

 

 

8.00-8.45 seminarium     

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych 

w tym przerwa 15min)   

91 
dr Krzysztof Wójcik 

 

92 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

93 dr n med. Magdalena Celińska -

Lowenhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

pn 23.mar ćw. pulmonologii 

wt 24.mar 
1 Seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 25.mar ćw. pulmonologii 

cz 26.mar ćw. pulmonologii  

pt 27.mar 3  sem. z pulmonologii + ćw. kliniczne 

pn 30.mar ćw. pulmonologii 

wt 31.mar 4  seminarium + ćw. z alergologii 
 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

101 dr I. Gross-Sondej  

102 dr Paweł Nastałek 

103 dr Marek Przybyszowski 

 

 
 

śr 01.kwi 
 2  Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii 

w ramach pulmonologii 

cz 02.kwi  ćw. z alergologii 

pt 03.kwi  ćw. z alergologii 

 

 

8.00-8.45 seminarium 

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych w 

tym przerwa 15min) 

101 
dr Krzysztof Wójcik 

 

102 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

103 
dr n med. Magdalena Celińska -

Lowenhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 
 

 

pn 06.kwi  ćw. pulmonologii  

wt 07.kwi 
 1  seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 08.kwi ćw. pulmonologii 

cz 09.kwi ćw. pulmonologii 

śr 15.kw 
2  seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii w 

ramach pulmonologii 

cz 16.kwi ćw. pulmonologii 

pt 17.kwi 3  sem. pulmonologii + ćw. kliniczne 
 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

111 dr Natalia Celejewska-Wójcik 

112 dr Marek Przybyszowski 

113 dr Paweł Nastałek 

 

 
 

pn 20.kwi  4  seminarium + ćw. z alergologii 

wt 21.kwi  ćw. z alergologii 

śr 22.kwi  ćw. z alergologii 

 

 

8.00-8.45 seminarium 

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych w 

tym przerwa 15min) 

111 
dr Krzysztof Wójcik 

 

112 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

113 
dr n med. Magdalena Celińska -

Lowenhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 
 

 

cz 23.kwi ćw. pulmonologii  

pt 24.kwi  3  sem. z pulmonologii + ćw. kliniczne 

pn 27.kwi ćw. pulmonologii  

wt 28.kwi 
1 seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 29.kwi 
2 Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii w 

ramach pulmonologii 

cz 30.kwi ćw. pulmonologii  

pn 04.maj ćw. pulmonologii 
 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

131 dr Bożena Żurowicz  

132 dr Jacek Krawczyk  

133 
dr hab. med. Jerzy Soja, prof. 

UJ   

 

wt 05.maj  4  seminarium + ćw. z alergologii 

śr 06.maj  ćw. z alergologii 

cz 07.maj  ćw. z alergologii 
 

 

 

8.00-8.45 seminarium     

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych 

w tym przerwa 

15min)   

131 
dr Krzysztof Wójcik 

 

132 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

133 
dr n med. Magdalena Celińska 

-Lowenhoff 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

XIV 
 

 

pt 08.maj 3  sem. z pulmonologii + ćw. kliniczne 

pn 11.maj ćw. z pulmonologii 

wt 12.maj 
1 Seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 13.maj 
2 Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii w 

ramach pulmonologii 

cz 14.maj ćw. z pulmonologii 

pn 18.maj ćw. z pulmonologii  

wt 19.maj ćw. z pulmonologii 

 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

141 dr A. Gawlewicz-Mroczka 

142 dr I. Gross-Sondej  

143 dr Łukasz Kasper 

 

śr 20.maj  4  seminarium + ćw. z alergologii 

cz 21.maj  ćw. z alergologii 

pt 22.maj  ćw. z alergologii 

   
 

 

8.00-8.45 seminarium 

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych 

w tym przerwa 

15min) 

141 
dr Krzysztof Wójcik 

 

142 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

143 
dr n med. Magdalena Celińska 

-Lowenhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 
 

 

pn 25.maj ćw. z  pulmonologii  

wt 26.maj 
1 Seminaria z fizjologii w ramach 

pulmonologii 

śr 27.maj ćw. z pulmonologii 

cz 28.maj ćw. z  pulmonologii 

pt 29.maj 
3  sem. z pulmonologii + ćw. kliniczne 

pn 01.cze ćw. z  pulmonologii 

wt 02.cze 
4  seminarium + ćw. z alergologii 

 

ćw. 8.00-12.15 

(4 dni ćwiczeniowych) 

(w tym przerwa 15 

min.) 

121 dr Bożena Żurowicz  

122 
dr hab. med. Jerzy Soja, prof. 

UJ   

123 dr Łukasz Kasper 

 

śr 03.cze 
 2 Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii w 

ramach pulmonologii 

cz 04.cze  ćw. z alergologii 

pt 05.cze  ćw. z alergologii 
 

 

 

8.00-8.45 seminarium 

9.00-12.15 ćwiczenia                            

(3 dni ćwiczeniowych 

w tym przerwa 

15min) 

121 
dr Krzysztof Wójcik 

 

122 
dr n med. Agnieszka Padjas 

 

123 
dr n med. Magdalena Celińska -

Lowenhoff 

 
1 Seminaria z fizjologii w ramach pulmonologii (zajęcia zintegrowane) odbywać się będą we wtorki według harmonogramu 

w godz. 9.00-11.00  (w tym przerwa 15 min) (2,5godz.) w Katedrze Fizjologii CMUJ, Zakład Fizjologii Doświadczalnej przy 

ul. Grzegórzeckiej 16 IIp - prowadzący: dr hab. med. Sławomir Kwiecień. 

 
2  Seminaria/ćwiczenia z mikrobiologii w ramach pulmonologii (zajęcia zintegrowane) odbywać się będą we środy wedł. 

harmonogramu w godz. godzinach: 8:30-10:00 (2godz. seminarium), 10:00-11:45 00 (2godz. ćwiczeń),  w  Katedrze 

Mikrobiologii przy ul. Czystej 18.   

 
3  Seminaria z pulmonologii+ ćwiczenia kliniczne  
8.15-9.00 (1godz.) „Badania radiologiczne w pulmonologii” prowadzący: dr Anna Orłowska, Pracownia Radiologii 

9.00-10.30  (2godz.) „Badania bronchoskopowe” prowadzący: Prof. Krzysztof Sładek, Klinika Pulmonologii   

10.45-12.15 ćw. z pulmonologii z asystentem 

 
4   Seminarium z alergologii + ćwiczenie kliniczne  

8.00-8.45 (1godz.)  „Symptomatologia i diagnostyka najważniejszych schorzeń alergicznych:  znaczenie wywiadu, testów 

skórnych, prób prowokacyjnych, badań laboratoryjnych i badań czynnościowych układu oddechowego” 

prowadząca: dr n med. Magdalena Celińska – Lowenhoff  

9.00-12.15 ćw. z alergologii  

 

 

 

 


