
 

Harmonogram zajęć dydaktycznych I roku 

 Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Środowisko i Zdrowie  

w roku akademickim 2018-2019 – II semestr 

 

data godziny temat 

godziny 
dydaktyczne 

Forma zajęć 
w-wykład 

ćw-ćwiczenia 
s-seminarium 

miejsce prowadzenia zajęć 

09.04.2019 
12.00-13.30 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

2 2-w sala szkoleniowa IMW 

13.35-15.50 Seminarium doktoranckie: postępy w zakresie nauk o zdrowiu  3 3-s sala szkoleniowa IMW 

        

16.04.2019 
12.00-14.15 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

3 3-w sala szkoleniowa IMW 

14.20-16.35 Seminarium doktoranckie: postępy w zakresie nauk o zdrowiu  3 3-s sala szkoleniowa IMW 

      

23.04.2019 
12.00-13.30 Język angielski -prezentacja wyników  2 2-ćw sala szkoleniowa IMW 

13.35-16.35  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-w sala szkoleniowa IMW 

      

07.05.2019 
12.00-13.30 Język angielski -prezentacja wyników  2 2-ćw sala szkoleniowa IMW 

13.35-16.35  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-w sala szkoleniowa IMW 

          

14.05.2019 
9.00-12.00 gr.I 

12.30-15.30 gr. II, 
laboratorium 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

4 2-s, 2-ćw laboratorium IMW 

          

21.05.2019 

12.00-13.30 Język angielski -prezentacja wyników  2 2-ćw sala szkoleniowa IMW 

13.35-16.35  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-w sala szkoleniowa IMW 



          

28.05.2019 
9.00-12.00 gr.I 

12.30-15.30 gr. II, 
laboratorium 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

4 2-s, 2-ćw laboratorium IMW 

          

04.06.2019 
12.00-13.30 Język angielski -prezentacja wyników  2 2-ćw sala szkoleniowa IMW 

13.35-16.35  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-w sala szkoleniowa IMW 

      
 

  

11.06.2019 

12.00-13.30 Język angielski -prezentacja wyników  2 2-ćw sala szkoleniowa IMW 

13.35-15.50 
Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 

zamieszkania, pracy) na zdrowie 
3 3-w sala szkoleniowa IMW 

        

18.06.2019 
12.00-14.15 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

3 2-w,1-ćw sala szkoleniowa IMW 

14.20-16.35  Bioetyka w badaniach naukowych 3 3-s sala szkoleniowa IMW 

  
   

 

    

25.06.2019 
12.00-14.15 

Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 
zamieszkania, pracy) na zdrowie 

3 2-s,1-ćw, sala szkoleniowa IMW 

14.20-17.20  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-s sala szkoleniowa IMW 

  
   

 

    

02.07.2019 

12.00-15.00  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-s sala szkoleniowa IMW 

15.05-17.20 
Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 

zamieszkania, pracy) na zdrowie 
3 1-w,1-ćw,1-s sala szkoleniowa IMW 

  
 

  

09.07.2019 
12.00-14.15 Seminarium doktoranckie: postępy w zakresie nauk o zdrowiu  3 3-s sala szkoleniowa IMW 

14.20-17.20  Bioetyka w badaniach naukowych 4 4-s sala szkoleniowa IMW 

  
 

  

16.07.2019 

12.00-14.15 Seminarium doktoranckie: postępy w zakresie nauk o zdrowiu  3 3-s sala szkoleniowa IMW 

14.20-16.35 
Zasady metodologii (modele) badania oddziaływania czynników środowiskowych (środowiska naturalnego, miejsca 

zamieszkania, pracy) na zdrowie 
3 3-s sala szkoleniowa IMW 

        

23.07.2019 12.00-15.00 Język angielski -prezentacja wyników  4 4-ćw sala szkoleniowa IMW 

 


