
Harmonogram LabNUK cz. 1 dla II r WL  

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Dydaktyki Medycznej WL CMUJ przy 

ul. Medyczna 7 sala nr 1.09 i 1.26. Zajęcia rozpoczynają się od 5 

października. 

Dzień 

tygodnia 

Godzina 

zajęć/grupa 

Data Temat zajęć 

Poniedzia

łek 

Gr. 11   8.30-

10.45 

Gr. 4     11.15- 

13.30 

5.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu - 

część 1 

12.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 2 

19.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 3 

26.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 4 

02.11 Nauka badania głowy i szyi 

09.11 Nauka badania klatki piersiowej, badanie 

płuc 

16.11 Nauka badania serca (z uwzględnieniem 

opukiwania-wyznaczanie orientacyjnej 

granicy serca). 

23.11 Nauka badania jamy brzusznej. 

30.11 Badanie onkologiczne. Badanie piersi. 
Badanie prostaty. 

07.12 Nauka badania neurologicznego.  

14.12 Nauka badania układu ruchu. 

21.12 Nauka cewnikowania pęcherza moczowego. 

04.01 Powtórzenie badania przedmiotowego 

Na zajęcia proszę przynosić fartuch lekarski oraz obuwie zamienne.  

Od zajęć „Nauka badania klatki piersiowej, badanie płuc” proszę przynosić 

stetoskopy. 

 

 

 



Wtorek  gr. 10 i 3 

Dzień 

tygodnia 

Godzina zajęć Data Temat zajęć 

Wtorek 

Gr. 10 - 8.30-

10.45 

Gr. 3 

11.15-13.30 

6.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu - 

część 1 

13.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 2 

20.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 3 

27.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 4 

03.11 Nauka badania głowy i szyi 

10.11 Nauka badania klatki piersiowej, badanie 

płuc 

17.11 Nauka badania serca (z uwzględnieniem 

opukiwania-wyznaczanie orientacyjnej 

granicy serca). 

24.11 Nauka badania jamy brzusznej. 

01.12 Badanie onkologiczne. Badanie piersi. 
Badanie prostaty. 

08.12 Nauka badania neurologicznego.  

15.12 Nauka badania układu ruchu. 

22.12 Nauka cewnikowania pęcherza moczowego- 

metoda 4 kroków 

05.01 Powtórzenie badania przedmiotowego 

Na zajęcia proszę przynosić fartuch lekarski oraz obuwie zamienne. 

Od tematu „Nauka badania klatki piersiowej, badanie płuc” wskazane jest 

posiadanie stetoskopu. 

 

 

 

 

 



Środa Gr.12; 5 

 

Dzień 

tygodnia 

Godzina 

zajęć 

Data Temat zajęć 

Środa 

Gr. 12 - 8.30-

10.45 

Gr. 5 

11.15-13.30 

07.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu - 

część 1 

14.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 2 

21.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 3 

28.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 4 

04.11 Nauka badania głowy i szyi 

18.11 Nauka badania klatki piersiowej, badanie 

płuc 

25.11 Nauka badania serca (z uwzględnieniem 

opukiwania-wyznaczanie orientacyjnej 

granicy serca). 

02.12 Nauka badania jamy brzusznej. 

09.12 Badanie onkologiczne. Badanie piersi. 
Badanie prostaty. 

16.12 Nauka badania neurologicznego.  

13.01 Nauka badania układu ruchu. 

20.01 Nauka cewnikowania pęcherza moczowego. 

27.01 Powtórzenie badania przedmiotowego 

Na zajęcia proszę przynosić fartuch lekarski oraz obuwie zamienne. 

Od tematu „Nauka badania klatki piersiowej, badanie płuc” wskazane jest 

posiadanie stetoskopu. 

. 

 

 

 



Czwartek gr. 8 i 1 

 

Dzień 

tygodnia 

Godzina zajęć Data Temat zajęć 

Czwartek 

Gr. 8 - 8.30-

10.45 

Gr. 1 

11.15-13.30 

8.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu - 

część 1 

15.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 2 

22.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 3 

29.10 Nauka umiejętności zbierania wywiadu – 

część 4 

05.11 Nauka badania głowy i szyi 

12.11 Nauka badania klatki piersiowej, badanie 

płuc 

19.11 Nauka badania serca (z uwzględnieniem 

opukiwania-wyznaczanie orientacyjnej 

granicy serca). 

26.11 Nauka badania jamy brzusznej. 

03.12 Badanie onkologiczne. Badanie piersi. 
Badanie prostaty. 

10.12 Nauka badania neurologicznego.  

17.12 Nauka badania układu ruchu. 

07.01 Nauka cewnikowania pęcherza moczowego- 

metoda 4 kroków 

14.01 Powtórzenie badania przedmiotowego 

Na zajęcia proszę przynosić fartuch lekarski oraz obuwie zamienne. 

Od tematu „Nauka badania klatki piersiowej, badanie płuc” wskazane jest 

posiadanie stetoskopu. 

 


