
Szkolenie z 

zakresu praw 

studenta

Szkolenie - 

organizacje 

studenckie i 

ERASMUS

Zasady udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej

Przepisy BHP i ochrony 

p-poż obowiązujące w 

UP im. Jana Grodka w 

Sanoku

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)  

Ratownictwo medyczne (studia I stopnia)

2
Pielęgniarstwo (studia II stopnia)            

(Alfabetycznie, osoby o nazwiskach od A do 

KO)

2 października 2020 r. (piątek)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

3
Pielęgniarstwo (studia II stopnia)    

(Alfabetycznie, osoby o nazwiskach od KR 

do  ST )

3 października 2020 r. (sobota)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

Pielęgniarstwo (studia II stopnia)   

(Alfabetycznie, osoby o nazwiskach od SU 

do Ż )

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II 

stopnia)

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych 

(studia I stopnia)                                                                                           

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych 

(studia II stopnia) 

Mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia)    

Mechanika i budowa maszyn (studia II 

stopnia) 

Pedagogika (studia I stopnia)                                      

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

(jednolite studia magisterskie)   

Ekonomia (studia I stopnia)                                                    

Praca socjalna (studia I stopnia)

Praca socjalna z elementami organizacji i 

zarządzania (studia II stopnia)   

7 7 października 2020 r. (środa)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

16.00 - 17.00 17.00 - 20.00 (4 godz. dydaktyczne)

6 6 października 2020 r. (wtorek)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

16.00 - 17.00 17.00 - 20.00 (4 godz. dydaktyczne)

5 5 października 2020 r. (poniedziałek)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

16.00 - 17.00 17.00 - 20.00 (4 godz. dydaktyczne)

4 3 października 2020 r. (sobota)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

13.00-14.00 14.00-17.00  (4 godz. dydaktyczne)

Harmonogram szkoleń BHP - dla osób przyjętych na I rok studiów

Kierunek Data szkolenia Miejsce szkolenia

1 października 2020 r. (czwartek)

aula centrum sportowo-

dydaktycznego (budynek E), ul. 

Mickiewicza 21

16.00 - 17.00 17.00 - 20.00 (4 godz. dydaktyczne)

Szkolenie z 

narzędzi do nauki 

zdalnej 

(m.in.Pakiet 

MS365, w tym 

Teams)

Grupa

16.00 - 17.00

Zakres szkolenia (godziny szkolenia)

17.00 - 20.00 (4 godz. dydaktyczne)

8.00-9.00 9.00 - 12.00 (4 godz. dydaktyczne)

1


