
Plan zajęć na rok akademicki 2021/2022 

dla kierunku PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

studia I stopnia semestr VI 
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek- zajęcia na uczelni 

Środa- zajęcia zdalne 
 

2022.02.24 1 grupa dziekańska 2 grupa dziekańska 

 1 2 3 

Poniedziałek wszystkie zajęcia na uczelni wszystkie zajęcia na uczelni 

815 - 900 Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248  według list zapisów 

Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248 według list zapisów 

915 - 1000 Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248  według list zapisów 

Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i 
regionach L sala 248 według list zapisów 

1015 - 1100 Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie 
budynków P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

1115 - 1200 Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie 
budynków P sala 248  według list zapisów 

 
 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach 

zabytkowych P sala 254 według list zapisów 

1215 - 1300 Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248 według list zapisów 

Oświetlenie urbanistyczne P sala 233 

1315 - 1400 Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków 
P sala 248 według list zapisów 

Oświetlenie urbanistyczne P sala 233 

1415 - 1500 Język obcy techniczny w Centrum Językowym Język obcy techniczny w Centrum Językowym Język obcy techniczny w Centrum Językowym 

1515 - 1600 Język obcy techniczny w Centrum Językowym Język obcy techniczny w Centrum Językowym Język obcy techniczny w Centrum Językowym 

Wtorek wszystkie zajęcia na uczelni wszystkie zajęcia na uczelni 

815 - 900 Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw. sala 202/203A  Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw. sala 202/203A Podstawy analizy cyklu życia P sala 119 

915 - 1000 Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw. sala 202/203A Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw. sala 202/203A Proseminarium dyplomowe S sala 233 

1015 - 1100 Podstawy analizy cyklu życia P sala 119 Proseminarium dyplomowe sala 233 Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw.  
sala 202/203A 

1115 - 1200 Proseminarium dyplomowe sala 233 Podstawy analizy cyklu życia P sala 119 Przestrzenna strategia rozwoju miasta ćw. 
 sala 202/203A      

1215 - 1300 Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L 
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L  
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne 
L sala 248 według list zapisów 

1315 - 1400 Przedmiot obieralny- Budownictwo niskoenergetyczne L 
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L  
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne 
L sala 248 według list zapisów 

1415 - 1500 Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L 
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L  
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne 
L sala 248 według list zapisów 

1515 - 1600 Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L 
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne L  
sala 248 według list zapisów 

Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne 
L sala 248 według list zapisów 

Środa zajęcia zdalne 

      815 - 900 Contemporary Urbanism W zajęcia zdalne 

        915 - 1000  

1015 - 1100 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych W zajęcia zdalne 

1115 - 1200  

1215 - 1300 Oświetlenie urbanistyczne W zajęcia zdalne 

1315 - 1400           X1 Przedmiot obieralny Eksploatacja i utrzymanie budynków W zajęcia zdalne według list zapisów 
                      X2 Przedmiot obieralny Cykl inwestycyjny w obiektach zabytkowych W zajęcia zdalne według list zapisów 

 
1415 - 1500 

1515 - 1600 X1 Przedmiot obieralny Budownictwo niskoenergetyczne W zajęcia zdalne według list zapisów 
X2 Przedmiot obieralny Zarządzanie energią w miastach i regionach W zajęcia zdalne według list zapisów 1615 - 1700 

1715 - 1800 X1 Przestrzenna strategia rozwoju miasta W zajęcia zdalne  
X2 Prawo lokalne - metody zapisu W zajęcia zdalne 1815 - 1900 

Czwartek wszystkie zajęcia na uczelni wszystkie zajęcia na uczelni 

          815 - 900    

       915 - 1000    

1015 - 1100 X1 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 X2 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 
 

Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P 
sala 231 

1115 - 1200 X1 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 X2 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P 
sala 231  

1215 - 1300 Oświetlenie urbanistyczne P sala 231 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P  
sala 231 

X1 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 

1315 - 1400 Oświetlenie urbanistyczne P sala 231  Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P  
sala 231 

X1 Podstawy zarządzania projektami P sala 256 

1415 - 1500 Prawo lokalne- metody zapisu P sala 303A Oświetlenie urbanistyczne P sala 231 Prawo lokalne- metody zapisu P sala 305A 

1515 - 1600 Prawo lokalne- metody zapisu P sala 303A Oświetlenie urbanistyczne P sala 231  Prawo lokalne- metody zapisu P sala 305A 

1615 - 1700 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P  
sala 231 

Prawo lokalne- metody zapisu P sala 303A  

1715 - 1800 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych P  
sala 231 

Prawo lokalne- metody zapisu P sala 303A  

 

W ramach tego semestru obowiązuje realizacja ćwiczeń terenowych –  

w wymiarze dwóch tygodni do zrealizowania po I części sesji letniej w 

przerwie wakacyjnej 

 



oznaczenie A przy numerze sali np. 305A oznacza, iż wskazany numer sali 

znajduje się w budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki 
 
 
 
Legenda: 
W- wykład  
Ćw.- ćwiczenia  
L- lektorat 
P- projekt 
S-seminarium 
 

 
 


