
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 8/2021 Rektora PWSZ w Koninie 

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu przedmiotów 

realizowanych w formie tradycyjnej w semestrze letnim w roku 

akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem 

COVID-19 

 

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ  

(W BUDYNKACH UCZELNI I W SIEDZIBACH PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH) 

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU PWSZ W KONINIE 

W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 

 

 

Kierunek studiów: Dietetyka 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 

wg planu studiów  

(wykłady, zajęcia 

praktyczne) 

Imię i nazwisko prowadzącego 

(odsetek zajęć realizowanych  

w formie tradycyjnej) 

I rok, studia stacjonarne 

Technologia żywności zajęcia praktyczne mgr Ewa Grabarczyk-Szewczyk (50%) 

Mikrobiologia żywności zajęcia praktyczne dr n. med. Ewelina Drela (15%) 

II rok, studia stacjonarne 

Analiza i ocena jakości żywności zajęcia praktyczne dr inż. Orina Surma (100%) 

Technologia żywności zajęcia praktyczne mgr Karolina Grala-Jankowska (80%) 

 

 

 

Kierunek studiów: Kosmetologia 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 

wg planu studiów  

(wykłady, zajęcia 

praktyczne) 

Imię i nazwisko prowadzącego 

(odsetek zajęć realizowanych  

w formie tradycyjnej) 

I rok, studia stacjonarne 

Biochemia zajęcia praktyczne dr hab. Małgorzata Waligórska (30%) 

Dermatologia zajęcia praktyczne dr Aleksandra Budzińska-Kostańska (50%) 

Histologia zajęcia praktyczne dr Aleksandra Budzińska-Kostańska (50%) 

Biofizyka zajęcia praktyczne dr Ewelina Petzke (50%) 

Chemia kosmetyczna zajęcia praktyczne dr Ewelina Petzke (50%) 

Kosmetologia pielęgnacyjna zajęcia praktyczne mgr Iwona Nolbert (100%) 

Pierwsza pomoc przedmedyczna zajęcia praktyczne mgr Violetta Kwiecińska (60%) 

II rok, studia stacjonarne 

Kosmetologia upiększająca  zajęcia praktyczne mgr Weronika Górna-Dryjer (100%) 

III rok, studia stacjonarne 

Kosmetologia upiększająca zajęcia praktyczne mgr Iwona Nolbert (100%) 

Aromaterapia zajęcia praktyczne dr Jerzy Jambor (10%) 

Wizaż i stylizacja zajęcia praktyczne mgr Iwona Nolbert (100%) 

Seminarium  zajęcia praktyczne dr Jerzy Jambor (20%) 

 

 

 

 

 



Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 

wg planu studiów  

(wykłady, zajęcia 

praktyczne) 

Imię i nazwisko prowadzącego 

(odsetek zajęć realizowanych  

w formie tradycyjnej) 

I rok, studia stacjonarne 

Podstawy pielęgniarstwa zajęcia praktyczne mgr Ewa Wojskunowicz (80%) 

Podstawy pielęgniarstwa zajęcia praktyczne mgr Danuta Grodzka (70%) 

Podstawy pielęgniarstwa zajęcia praktyczne mgr Izabela Mnich-Sylwestrzak (70%) 

Język migowy zajęcia praktyczne mgr Ewa Kubsik (50%) 

II rok, studia stacjonarne 

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne zajęcia praktyczne mgr Ewa Bąk (50%) 

III rok, studia stacjonarne 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 
zajęcia praktyczne mgr Violetta Kwiecińska (50%) 

Podstawy ratownictwa medycznego zajęcia praktyczne mgr Ewa Wojskunowicz (80%) 

 

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 

wg planu studiów  

(wykłady, zajęcia 

praktyczne) 

Imię i nazwisko prowadzącego 

(odsetek zajęć realizowanych  

w formie tradycyjnej) 

I rok, studia stacjonarne 

Gimnastyka - mężczyźni zajęcia praktyczne dr Janusz Kwieciński (100%) 

Gimnastyka - kobiety zajęcia praktyczne dr Edyta Bielik (100%) 

Pływanie zajęcia praktyczne dr Ewa Janeczek (100%) 

Pływanie zajęcia praktyczne mgr Robert Szymański (100%) 

Siatkówka zajęcia praktyczne mgr Tomasz Elsner (100%) 

Piłka ręczna zajęcia praktyczne mgr Dariusz Pietrzyk (100%) 

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia praktyczne dr Bartosz Chmielewski (100%) 

II rok, studia stacjonarne 

Kinezjologia w treningu personalnym zajęcia praktyczne dr Bartosz Chmielewski (100%) 

Teoria i metodyka gimnastyki- mężczyźni zajęcia praktyczne dr Janusz Kwieciński (100%) 

Teoria i metodyka koszykówki  zajęcia praktyczne dr Karolina Waliszewska (100%) 

Teoria i metodyka piłki nożnej zajęcia praktyczne mgr Marcin Woźniak (100%) 

III rok, studia stacjonarne 

Pierwsza pomoc przedmedyczna zajęcia praktyczne mgr Ewa Wojskunowicz (60%) 

Seminarium dyplomowe zajęcia praktyczne dr Janusz Kwieciński (50%) 

Seminarium dyplomowe zajęcia praktyczne prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk (50%) 

Teoria sportu zajęcia praktyczne prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk (50%) 

Masaż w odnowie biologicznej zajęcia praktyczne mgr Wojciech Grzegorzewski (100%) 

 

Kierunek studiów: Zdrowie publiczne 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 

wg planu studiów  

(wykłady, zajęcia 

praktyczne) 

Imię i nazwisko prowadzącego 

(odsetek zajęć realizowanych  

w formie tradycyjnej) 

I rok, studia stacjonarne 

Wellness i rytuały kosmetyczne zajęcia praktyczne dr Bartosz Chmielewski (50%) 

Techniki SPA zajęcia praktyczne dr Bartosz Chmielewski (50%) 

Medycyna przeciwstarzeniowa zajęcia praktyczne lek. med. Krzysztof Balcerczak (100%) 

Makijaż permanentny  zajęcia praktyczne mgr Iwona Nolbert (50%) 

II rok, studia stacjonarne 

Międzynarodowa problematyka 

zdrowotna 
zajęcia praktyczne mgr Agnieszka Dybała-Kamińska (100%) 

Receptura preparatów kosmetycznych zajęcia praktyczne dr Ewelina Petzke (100%) 

Projektowanie zabiegów kosmetycznych zajęcia praktyczne mgr Justyna Mrówczyńska (35%) 

 


