
DSA1 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty

8.00-8.45

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Podstawy działalności gospodarczej Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

8.50-9.35

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Podstawy działalności gospodarczej Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

9:40-10:25

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Podstawy działalności gospodarczej Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

10:30-11:15

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy Podstawy działalności gospodarczej

11:20-12:05

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy prawa pracy Podstawy działalności gospodarczej Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy działalności gospodarczej

12:10-12:55

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Pracownia kompetencji zespołowych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy działalności gospodarczej

13:00-13:45

Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego

13:50-14:35

Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego

14:40-15:25

Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej x x Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego

15:30 - 16:15 x x Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego

16:20 - 17:05 Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego

17:10 - 17:55 Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego

18:00 - 18:45 Podstawy działalności gospodarczej
18:50 - 19:35

Wstęp do postęp. w adm. -Egzamin Pods. Dział. Gosp. - Egzamin

Informacja o egzaminach Pods. Fin. Pub. - Egzamin Źródła prawa adm.- Egzamin

Pods. prawa pracy - Egzamin

Pracownia komp. Zesp. - Egzamin

DSA2 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty

8.00-8.45

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy x x Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego

8.50-9.35

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy x x Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego

9:40-10:25

Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy x x Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego

10:30-11:15

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Wstęp do postępowania w administracji Podstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych x x Wstęp do postępowania w administracji Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji

11:20-12:05

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy prawa pracy Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Źródła prawa administracyjnego Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych x x Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji

12:10-12:55

Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych x x Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji

13:00-13:45

Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Źródła prawa administracyjnego Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych x x Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej

13:50-14:35

Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych Wstęp do postępowania w administracji Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Pracownia kompetencji zespołowych x x Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej

14:40-15:25

Pracownia kompetencji zespołowych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej Wstęp do postępowania w administracji Podstawy finansów publicznych x x Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej Podstawy działalności gospodarczej

15:30 - 16:15 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

16:20 - 17:05 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

17:10 - 17:55 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

18:00 - 18:45 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczej

18:50 - 19:35 Podstawy finansów publicznych

Źródła prawa adm.- Egzamin

Informacja o egzaminach Pods. Fin. Pub. - Egzamin Wstęp do postęp. w adm. -Egzamin

Pods. prawa pracy - Egzamin Pods. Dział. Gosp. - Egzamin

Pracownia komp. Zesp. - Egzamin

DSA3 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania x x Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji x

8.50-9.35 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania x x Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji x

9:40-10:25 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania x x Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji x

10:30-11:15 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki Postępowanie w administracji x

11:20-12:05 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki Postępowanie w administracji x

12:10-12:55 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

13:00-13:45 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

13:50-14:35 Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

14:40-15:25
Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji 

Obieg dokumentacji i bezpieczeństwo 

przetwarzania Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

15:30 - 16:15 Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

16:20 - 17:05 Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

17:10 - 17:55 Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Podstawy statystyki

18:00 - 18:45 ` Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Podstawy statystyki

18:50 - 19:35 Zadania organów administracji Podstawy statystyki

Informacja o egzaminach Postęp. w adm. - Egzamin

Pods. statystyki - Egzamin

DSA4 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów x Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji x

8.50-9.35
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów x Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji x

9:40-10:25
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów x Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji x

10:30-11:15
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki Postępowanie w administracji x

11:20-12:05
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki Postępowanie w administracji x

12:10-12:55
Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

13:00-13:45
Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

13:50-14:35
Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki Podstawy statystyki x

14:40-15:25
Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji Przechowywanie dokumentów Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

15:30 - 16:15 Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Zadania organów administracji Postępowanie w administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

16:20 - 17:05 Zadania organów administracji Podstawy statystyki Zadania organów administracji Podstawy statystyki x

17:10 - 17:55 Zadania organów administracji Zadania organów administracji Podstawy statystyki

18:00 - 18:45 Zadania organów administracji Zadania organów administracji Podstawy statystyki

18:50 - 19:35 Zadania organów administracji Podstawy statystyki

Informacja o egzaminach Postęp. w adm. - Egzamin

Pods. statystyki - Egzamin

DSR4 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45
Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia x Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe x Biuro podatkowe x

8.50-9.35
Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia x Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe x

9:40-10:25
Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia x Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ

10:30-11:15
Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia x Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Wynagrodzenia Wynagrodzenia Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ

11:20-12:05 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń x Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
12:10-12:55 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń x Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
13:00-13:45 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń x Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
13:50-14:35 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń x Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
14:40-15:25 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
15:30 - 16:15 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń Biuro wynagrodzeń Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
16:20 - 17:05 Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro podatkowe Biuro wynagrodzeń -MZ Biuro wynagrodzeń -MZ
17:10 - 17:55 Biuro podatkowe
18:00 - 18:45 Biuro podatkowe
18:50 - 19:35 Biuro podatkowe

Informacja o egzaminach Wynagrodzenia -Egzamin Biuro podatkowe -Egzamin

Biuro wynagrodzeń -MZ -Egzamin

TUK1 Zakrzówek 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty

8.00-8.45 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż

8.50-9.35 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż

9:40-10:25 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Chemia kosmetyczna Wizaż

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż

10:30-11:15 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Wizaż

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

11:20-12:05 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej BHP w działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

12:10-12:55 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej

13:00-13:45 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej

13:50-14:35 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej

14:40-15:25 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej

15:30 - 16:15

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej x Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej

16:20 - 17:05 Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

17:10 - 17:55 Podstawy działalności kosmetycznej

18:00 - 18:45 Podstawy działalności kosmetycznej
18:50 - 19:35 Kompetencje person. - Egzamin

Chemia kosmetyczna - Egzamin

zliczanie: sale: BHP w działalności kosmetycznej - Egzamin Wizaż - Egzamin

Informacja o egzaminach Pracownia wizażu (podstawy) -Egzamin Pod. anatomii i derm. -Egzamin

Pracownia wizażu (makijaż codzienny- Egzamin

Pod.dział. Kosm. - Egzamin

TUK1 Kraśnik 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty

8.00-8.45

Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

8.50-9.35

Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

9:40-10:25

Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Wizaż

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

10:30-11:15

Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy) x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (podstawy)

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej



11:20-12:05

Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (podstawy)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Wizaż BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej

12:10-12:55
Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Wizaż BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż

13:00-13:45 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Wizaż BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej x x Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż

13:50-14:35
Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

Kompetencje personalne, społeczne i podstawy 

pracy zespołowej Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Wizaż BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Wizaż

14:40-15:25 Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

15:30 - 16:15 Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

16:20 - 17:05 Podstawy działalności kosmetycznej ` Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej Chemia kosmetyczna

17:10 - 17:55 Podstawy działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej

18:00 - 18:45 Chemia kosmetyczna

Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce 

kosmetycznej
18:50 - 19:35 Chemia kosmetyczna

BHP w działalności kosmetycznej - Egzamin Kompetencje person. - Egzamin

Wizaż - Egzamin

Informacja o egzaminach Pod.dział. Kosm. - Egzamin Chemia kosmetyczna - Egzamin

Pracownia wizażu (podstawy) -Egzamin

Pracownia wizażu (makijaż codzienny- Egzamin

Pod. anatomii i derm. -Egzamin

TUK2 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45

Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x Wizaż Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

8.50-9.35

Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x Wizaż Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

9:40-10:25

Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x Wizaż Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

10:30-11:15

Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) x Wizaż Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Wizaż Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

11:20-12:05

Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Podstawy działalności kosmetycznej x Wizaż Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

12:10-12:55

Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Podstawy działalności kosmetycznej x Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Wizaż Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Dietetyka Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

13:00-13:45

Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Podstawy działalności kosmetycznej x Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Wizaż Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Pracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)

13:50-14:35

Podstawy działalności kosmetycznej x Dietetyka Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Pracownia wizażu (podstawy)

14:40-15:25

Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Pracownia wizażu (podstawy)

15:30 - 16:15 Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Podstawy działalności kosmetycznej Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Pracownia wizażu (podstawy)

16:20 - 17:05 Podstawy działalności kosmetycznej Podstawy działalności kosmetycznej x x Pracownia wizażu (podstawy)

17:10 - 17:55 x

18:00 - 18:45 Zabiegi pielęgnacyjne twarzy - Egzamin

18:50 - 19:35 Kosm.piel. Tw. -Egzamin Pracownia wizażu (makijaż codzienny- Egzamin

Pod.dział. Kosm. - Egzamin

Informacja o egzaminach Wizaż - Egzamin

Dietetyka - Egzamin

Pracownia wizażu (podstawy) -Egzamin

TUK3 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

8.50-9.35

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

9:40-10:25

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

10:30-11:15

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

11:20-12:05

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

12:10-12:55

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

13:00-13:45

Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

13:50-14:35

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

14:40-15:25

Stacjonarnie Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

15:30 - 16:15 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Dietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

16:20 - 17:05 Dietetyka x x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni

17:10 - 17:55 Dietetyka x x Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35

Informacja o egzaminach Zabiegi pielęgnacyjne dłoni - Egzamin Zabiegi pielęgnacyjne twarzy - Egzamin Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni - Egzamin
Dietetyka - Egzamin Kosm.piel. Tw. -Egzamin

TUK4 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 09.sty 10.sty 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

8.50-9.35

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

9:40-10:25

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

10:30-11:15

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

11:20-12:05

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

12:10-12:55

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

13:00-13:45

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

13:50-14:35

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni x x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

14:40-15:25
Stacjonarnie Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni x x Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała

15:30 - 16:15 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni x x Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała

16:20 - 17:05 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała

17:10 - 17:55 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała

18:00 - 18:45 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała

18:50 - 19:35 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni - Egzamin Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała - Egzamin

Informacja o egzaminach Chemia kosmetyczna - Egzamin

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni - 

Egzamin

Kosmetyka pielęgnacyjna dłoni - Egzamin

BHP1 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45 Zagrożenia w środowisku pracy Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Podstawy techniki

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne x x

Podstawy techniki
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

8.50-9.35 Zagrożenia w środowisku pracy Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Podstawy techniki

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne x x

Podstawy techniki
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

9:40-10:25 Zagrożenia w środowisku pracy Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Podstawy techniki

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne x x

Podstawy techniki
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

10:30-11:15 Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne x x Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

11:20-12:05 Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Obiekty techniczne Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne x x Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

12:10-12:55 Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Zagrożenia w środowisku pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne x x Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

x Maszyny i urządzenia techniczne

13:00-13:45

Maszyny i urządzenia techniczne

Podstawy techniki
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Podstawy techniki Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x x Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy

x

13:50-14:35

Maszyny i urządzenia techniczne

Podstawy techniki
Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Podstawy techniki Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Badania i pomiary czynników występujących w 

procesach pracy
Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x x Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x

14:40-15:25 Zagrożenia w środowisku pracy

Obiekty techniczne

Zagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x x Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x

15:30 - 16:15 Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x x Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

x

16:20 - 17:05 Obiekty techniczne Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

17:10 - 17:55 Obiekty techniczne

Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

18:00 - 18:45
18:50 - 19:35

Pod. Tech. - Egzamin

Maszyny i urządzenia tech. - Egzamin
Obiekty tech. - Egzamin

Informacja o egzaminach
Badania i pomiary czyn. -Egzamin

Zagr. w środ. Pracy - Egzamin



Wdrażanie i funkc. - Egzamin

BHP2 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45

Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Maszyny i urządzenia techniczne Maszyny i urządzenia techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów x x Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne

8.50-9.35

Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Maszyny i urządzenia techniczne Maszyny i urządzenia techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów x x Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne

9:40-10:25

Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Maszyny i urządzenia techniczne Maszyny i urządzenia techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów x x Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne

10:30-11:15 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Maszyny i urządzenia techniczne Maszyny i urządzenia techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów x x Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne

11:20-12:05 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Obiekty techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne Maszyny i urządzenia techniczne x x Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne

12:10-12:55 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne Maszyny i urządzenia techniczne x x Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy

13:00-13:45 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne x x Obiekty techniczne Ocena czynników w środowisku pracy

13:50-14:35 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne x x Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy

14:40-15:25

Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników w środowisku pracy

15:30 - 16:15 Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Maszyny i urządzenia techniczne Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

16:20 - 17:05 Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

17:10 - 17:55 Badania i pomiary czynników w środowisku pracy Obiekty techniczne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów
18:00 - 18:45 Obiekty techniczne

Pod. prawa pracy -Ezamin

Maszyny i urządzenia tech. - Egzamin

Informacja o egzaminach Obiekty tech. - Egzamin
Ocena czyn. - Egzamin

Badania i pomiary czyn. - Egzamin
Kompetencje sp. - Egzamin

BHP3 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty

8.00-8.45 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy x Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego

8.50-9.35 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

9:40-10:25 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

10:30-11:15
Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E.D. Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

11:20-12:05

Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

12:10-12:55

Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

13:00-13:45
Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

13:50-14:35
Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

14:40-15:25
Ocena czynników w środowisku pracy Ocena czynników w środowisku pracy Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Podstawy prawa pracy Ocena czynników w środowisku pracy Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

15:30 - 16:15

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

16:20 - 17:05

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

17:10 - 17:55

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych 

zespołów Podstawy prawa pracy Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

18:00 - 18:45 Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

18:50 - 19:35 Ocena ryzyka zawodowego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe M.L.

Wypadki p- Egzamin

Informacja o egzaminach Ocena czyn. - Egzamin Kompetencje sp. - Egzamin

Pod. prawa pracy -Ezamin Ocena ryzyka zaw. - Egzamin

TF1 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45 Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo nieroślinne Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

8.50-9.35 Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo nieroślinne
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

9:40-10:25 Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Język obcy we florystyce

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo nieroślinne
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

10:30-11:15 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Język obcy we florystyce

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo nieroślinne
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

11:20-12:05 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

x

Język obcy we florystyce Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

12:10-12:55 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

x

Język obcy we florystyce Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

13:00-13:45 Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

x

Język obcy we florystyce Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)

13:50-14:35 Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo nieroślinne Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

x

Język obcy we florystyce Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)

14:40-15:25 Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

x

Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)

15:30 - 16:15

Język obcy we florystyce Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

16:20 - 17:05 Kloc wysłać tematy

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35

Podstawy flor. - Egzamin Projektowanie i sprzedaż - Egzamin

Egzamin J. Ang.
Wyk. dekoracji wn. - Egzamin

Informacja o egzaminach

Mater. Nieroślinne - Egzamin Wyk. kompozycji fun. - Egzamin

Materiałoznawstwo roś. - Egzamin Wykonywanie kom.i okol. -Egzamin

Wykonywanie kom. ślub. - Egzamin

TF2 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45 Kulturowe podstawy florystyki Materiałoznawstwo roślinne Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Kulturowe podstawy florystyki Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Kulturowe podstawy florystyki Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Kulturowe podstawy florystyki Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)

x

8.50-9.35 Kulturowe podstawy florystyki Materiałoznawstwo roślinne Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Kulturowe podstawy florystyki Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Kulturowe podstawy florystyki Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Kulturowe podstawy florystyki Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)

x

9:40-10:25 Kulturowe podstawy florystyki Materiałoznawstwo roślinne Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Kulturowe podstawy florystyki Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

x

10:30-11:15 Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)

x

11:20-12:05 Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

12:10-12:55 Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Język obcy we florystyce

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

13:00-13:45 Język obcy we florystyce
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

13:50-14:35 Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji ślubnych (B) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

14:40-15:25 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Materiałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

15:30 - 16:15

Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A) Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)
Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A) Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)

x

16:20 - 17:05

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji 

obsadzanych (A)
Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

17:10 - 17:55

Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

18:00 - 18:45

Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

18:50 - 19:35
Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

Kulturowe pod. - Egzamin
Egzamin J. Ang.

Wykonywanie kom. ślub. - Egzamin

Informacja o egzaminach
Projektowanie i sprzed. - Egzamin Podstawy flor. - Egzamin Wykonywanie kom.i okol. -Egzamin

Wykonywanie dek. - Egzamin Wykonywanie kom. fun. -Egzamin

Materiałoznawstwo roś. - Egzamin

TAR1 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45 Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki Prawo archiwalne Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Podstawy archiwistyki Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Język angielski Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Język angielski

x x

Język angielski

x

Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji

8.50-9.35 Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki Prawo archiwalne Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Podstawy archiwistyki Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Język angielski Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Język angielski

x x

Prawo archiwalne

x

Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji

9:40-10:25 Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki Prawo archiwalne Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Podstawy archiwistyki Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Język angielski Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Język angielski

x x

Prawo archiwalne

x

Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji

10:30-11:15 Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki Prawo archiwalne Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Podstawy archiwistyki Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Język angielski

x x

Prawo archiwalne

x

Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji

11:20-12:05 Działalność popularyzatorska archiwum Działalność popularyzatorska archiwum Działalność popularyzatorska archiwum Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Prawo archiwalne Podstawy archiwistyki Język angielski Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Język angielski

x x

Prawo archiwalne

x

Działalność popularyzatorska archiwum Obieg i przechowywanie dokumentacji

12:10-12:55 Działalność popularyzatorska archiwum Działalność popularyzatorska archiwum Działalność popularyzatorska archiwum Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Prawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Język angielski

x x

Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce

x

Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

13:00-13:45 Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Obieg i przechowywanie dokumentacji Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Prawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Język angielski

x x

Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce

x

Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

13:50-14:35 Język angielski Działalność popularyzatorska archiwum Prawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Język angielski

x x

Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

14:40-15:25 Działalność popularyzatorska archiwum Prawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Prawo archiwalne Język angielski

x x

Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

15:30 - 16:15 x x

Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

16:20 - 17:05

Podstawy archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji

17:10 - 17:55

Obieg i przechowywanie dokumentacji

18:00 - 18:45

Obieg i przechowywanie dokumentacji

Język Ang. Egzamin

Informacja o egzaminach

Prawo archiwalne Egzamin Działalność pop. Egzamin

Prowadzenie dział. Egzamin Podstawy arch. Egzamin

Obieg i przech. Egzamin

TAR3 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 31.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 30.sty 31.sty

8.00-8.45 Metodyka archiwistyki Metodyka archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Metodyka archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki Metodyka archiwistyki

x x

Metodyka archiwistyki Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki

x

8.50-9.35 Metodyka archiwistyki Metodyka archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Metodyka archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki Metodyka archiwistyki

x x

Metodyka archiwistyki Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki

x

9:40-10:25 Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Metodyka archiwistyki Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Metodyka archiwistyki Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki

x

10:30-11:15 Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Metodyka archiwistyki Postępowanie z materiałami archiwalnymi Metodyka archiwistyki

x

11:20-12:05 Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Metodyka archiwistyki

x

12:10-12:55 Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

13:00-13:45 Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

13:50-14:35 Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

14:40-15:25 Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x



15:30 - 16:15

Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x x

Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

16:20 - 17:05

Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

17:10 - 17:55

Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

18:00 - 18:45

Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Postępowanie z materiałami archiwalnymi Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

x

18:50 - 19:35
Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji Obieg i przechowywanie dokumentacji

Postępowanie z mat. Egzamin

Informacja o egzaminach

Metodyka archiwistyki Egzamin

Obieg i przech. Egzamin

OM1 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 09.sty 10.sty 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty 31.sty

8.00-8.45 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych x Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Podstawy anatomii i fizjologii człowieka x x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka Wykonywanie czynności opiekuńczych x Wykonywanie czynności opiekuńczych

8.50-9.35 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych x Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Podstawy anatomii i fizjologii człowieka x x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka Wykonywanie czynności opiekuńczych x Wykonywanie czynności opiekuńczych

9:40-10:25 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych x Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Podstawy anatomii i fizjologii człowieka x x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych x Wykonywanie czynności opiekuńczych

10:30-11:15
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Podstawy anatomii i fizjologii człowieka x x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych x Wykonywanie czynności opiekuńczych

11:20-12:05
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zdrowie publiczne i profilaktyka Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka x x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

12:10-12:55
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zdrowie publiczne i profilaktyka

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka x x Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

13:00-13:45 Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zdrowie publiczne i profilaktyka

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka x x Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

13:50-14:35 Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka x x Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

14:40-15:25
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka x x Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

15:30 - 16:15

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

16:20 - 17:05

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Zdrowie publiczne i profilaktyka

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

17:10 - 17:55

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

18:00 - 18:45

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
x Wykonywanie czynności opiekuńczych

18:50 - 19:35

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych - 

Egzamin

Informacja o egzaminach

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - Egzamin Wykonywanie czynności opiekuńczych - Egzamin

Zdrowie publiczne i profilaktyka - Egzamin

Zarys psychologii i socjologii - Egzamin
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego - Egzamin

OM2 12.wrz 13.wrz 26.wrz 27.wrz 10.paź 11.paź 24.paź 25.paź 07.lis 08.lis 21.lis 22.lis 05.gru 06.gru 12.gru 13.gru 09.sty 10.sty 16.sty 17.sty 23.sty 24.sty

8.00-8.45 Zdrowie publiczne i profilaktyka Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych x x Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych

8.50-9.35 Zdrowie publiczne i profilaktyka Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych x x Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych

9:40-10:25 Zdrowie publiczne i profilaktyka Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych x x Zdrowie publiczne i profilaktyka Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

10:30-11:15 Zdrowie publiczne i profilaktyka
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych x Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zdrowie publiczne i profilaktyka x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x Zdrowie publiczne i profilaktyka Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

11:20-12:05 Zdrowie publiczne i profilaktyka
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

12:10-12:55 Zdrowie publiczne i profilaktyka
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

13:00-13:45
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

13:50-14:35 Zdrowie publiczne i profilaktyka Zarys psychologii i socjologii x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

14:40-15:25

Stacjonarnie Stacjonarnie

x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

15:30 - 16:15 Pracownia OM Pracownia OM

x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

16:20 - 17:05

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

17:10 - 17:55

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych x x
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

18:00 - 18:45

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy

18:50 - 19:35

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych Patologia z elementami pierwszej pomocy Wykonywanie czynności opiekuńczych
Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego
Wykonywanie czynności opiekuńczych

Pracownia OM Pracownia OM

Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych - 

Egzamin

Informacja o egzaminach
Zarys psychologii i socjologii - Egzamin Wykonywanie czynności opiekuńczych - Egzamin

Zdrowie publiczne i profilaktyka - Egzamin Patologia z elementami pierwszej pomocy - Egzamin

Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna 

medycznego - Egzamin


