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Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć należy uzgadniać z Prodziekanem i zgłaszać w Dziale Organizacji Studiów
sale: IVC, 245, 340, 350, 351 znajdują się w budynku C3 pl. Grunwaldzki 24 A; sala IIW znajduje się w budynku A3 przy ul. Norwida 31;
sale 9MR i 26MR znajdują się w budynku F1 ul. Chełmońskiego 37B
*ćwiczenia i wykłady z przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin prowadzone będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 1/2 semestru
**ćwiczenia i wykłady z przedmiotu Komputerowe systemy wspomagania decyzji w rolnictwie prowadzone będą w wymiarze 2 godzin
tygodniowo przez 1/2 semestru i rozpoczną się w 8 tygodniu semestru
***ćwiczenia z przedmiotu BHP w rolnictwie będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo co drugi tydzień, zaczyna grupa oznaczona *
Na zajecia z języków obcych studenci zapisują się samodzielnie, zapisy na semestr zimowy
trwają od 26‑28 IX 2019 r., termin dodatkowy 7‑8 X 2019 r.
zgodnie z zarządzeniem nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 roku
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