Konsultacje pracowników Instytutu Filologii Germańskiej w sem. letnim 2017/18
dane zostały pobrane z systemu USOSweb (konta pracownicze) dn. 13.03.2018

Proszę śledzić na bieżąco informacje o terminach konsultacji w systemie USOS, mogą ulec zmianie.
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poniedziałek 14:45-15:45 środa 15:00-16:00
czwartki godz. 13.15-14.15 pok. 318
środa 11.30-13.00, p. 311 piątek 11.30-13.00, p. 311
środy, godz. 8.45-9.45, sala 148 piątki, godz.8.45-9.45, sala 330
Dla studentów studiów stacjonarnych: Konsultacje w semestrze letnim 2017/18 odbywają się w sali 304 w środy w
godz. 16.30 do 18.30. Dla studentów studiów niestacjonarnych: Konsultacje odbywają się w ostatnią niedzielę
zjazdową w miesiącu w sali 304 w godz. 16.30 do 17.30. Ważne!!!!!! Proszę o wcześniejszego maila z informacją o
planowanej pisemnej poprawie lub zaliczeniu w ramach konsultacji.
poniedziałek, 10.30-11.30; czwartek, 8.30-9.30; gab. 317. Konsultacje w innym terminie są możliwe po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu drogą mailową: rafal.biskup@uwr.edu.pl
Konsultacje dla studentów wszystkich typów studiów: czwartki, godz. 10.30 - 11.30 i godz. 14.45 - 15.45 (gab. 209).
Dodatkowo studenci niestacjonarni po wspólnym uzgodnieniu terminów.
IFG, gab. 321 lub 312, poniedziałek 11:30 – 13:30 oraz w indywidualnych terminach (proszę o kontakt e-mailowy)
czwartki, godz. 11:15-13:15, sala 326. Nie zawsze mam czas odpisywać na maile, zwłaszcza jeśli sprawa jest zawiła,
za to mile są widziane telefony w trakcie moich konsultacji: + 71 375 24 54. OSOBY PLANUJĄCE IOS zapraszam na
moje konsultacje w trakcie PIERWSZYCH DWÓCH TYGODNI zajęć.
wtorki, 12.00-13.00 środa, 7.00-8.00
sala 326; środa 10.25-12.25
gab.320 czwartek 11.30-12.30 piątek 10.00-11.00
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KONSULTACJE
środa: 12:10-13:10, s. 310; - czwartek: 16:35-17:35, s. 310; - niedziela (w terminach zjazdów na studiach
niestacjonarnych): 16:20-17:20, s. 310. We wszelkich sprawach proszę pisać na adres: dziemian0@gmail.com
s. 310 śr., 12.00-13.00 czw., 12.00-13.00 niedz., 18.03., 13.00-14.00
czwartek, godz. 9:15 - 11:15, gab. 319, dodatkowo po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową
środa: 8. 30 - 9. 30 piątek: 13. 15 - 14.15 sala 319
poniedziałki w godzinach 11:15-13:15, gab. 330.
poniedziałki: godz. 8:45-9:45, gab. 209 oraz godz. 16:30-17:30, gab. 209.
wtorek godz. 9.45 -10.45 s. 326 (jeden wtorek w miesiącu wypada - proszę sprawdzać w USOSie )/ Dienstag 9.45 10.45 Uhr, Zi. 326 (ein Dienstag im Monat fällt aus - prüfen Sie bitte im USOS nach) środa godz. 9.00 - 9.40 s. 326 /
Mittwoch 9.00 - 9.40 Uhr, Zi. 326 czwartek godz. 9.00 - 9.40 s. 326 / Donnerstag 9.00 - 9.40 Uhr, Zi. 326 Szanowni
Państwo odwołuję konsultacje w dn. 13.03.18 (wtorek) /Die Sprechstunde am 13.03.18 (Dienstag) fällt aus. W miarę
możliwości proszę o mailowe (anna.gondek@uwr.edu.pl) lub osobiste potwierdzenie terminu zgłoszenia się na
konsultacje. Melden Sie sich bitte persönlich oder per E-Mail (anna.gondek@uwr.edu.pl) zur Sprechstunde an.
wtorek: 16.30-18.00 piątek: 7.30-8.00 dodatkowo:wtorek 18.30-20.00 p. 323 albo sala 26 Proszę o wiadomość
wcześniej.
czwartek 13.00 - 14.30 gab. 310
czwartek, godz. 14.45-16.45, s. 330
wtorek, godz. 13.00-15.00 sala 323 Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: soboty - 3.03.; 7.04.;
12.05.2018 godz. 12.50-13.50, s. 323
wt 12.00-13.00 gab. 319 pi 11.30-12.30 gab. 319 Uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem (zwłaszcza w
przypadku zaliczania zaległych testów).
Proszę ZAPOWIEDZIEĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ planowaną wizytę na konsultacjach. Konsultacje NIE
ODBYWAJĄ się podczas dni / godzin rektorskich, dziekańskich i dyrektorskich. --- Konsultacje w dniach 19.02.2018 15.06.2018: ŚRODY, godz. 7:30 - 8:00 (w sali 221) oraz godz. 13:15 - 14:45 (w gabinecie 318) SOBOTY*, godz. 7:25 8:00 (w sali 221) oraz godz. 9:30 - 9:55 (w sali 221) * dla studentów niestacjonarnych, tylko podczas pierwszego zjazdu
w miesiącu
Wtorek, godz. 14.00-15.00, pok. 202. Czwartek, godz. 16.45 -17.45, pok. 202. Dla studentów studiów niestacjonarnych:
sobota, godz. 12.00-13.00, pok. 202.
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KONSULTACJE
Środa, 13.05-15.05, gab. 322 Dla studentów zaocznych, każdy pierwszy zjazd miesiąca, niedziela 8.30-9.30 gab. 322.
KONSULTACJE W SESJI ZIMOWEJ: środa, 10.00-11.00, gab. 322 dla studentów niestacjonarnych 11.02. 8.30-9.30
gab. 322
środa godz. 8.00-10.00 Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Przed przyjściem na konsultacje proszę wszystkich
zainteresowanych o wcześniejszy kontakt mailowy.
pon., godz. 9.30-11.30, gab. 325 Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: niedziela, godz. 11.15-12.15, gab. 325
(25.03., 29.04., 27.05., 10.06.)
wtorek 14.50-15.50 czwartek 14.50-15.50 pok. 319
pn: 13.15-15.15 (s. 322) dodatkowo: 2 i 4 wt miesiąca (s. 322): 8.00-9.00 lub inny termin - po umówieniu.
Proszę o wcześniejsze mailowe zgłoszenie wizyty na konsultacjach. Konsultacje w semestrze letnim: wtorek, godz.
12.15-13.15, czwartek, godz. 8.45-9.45, pok. 310. Dla studiów niestacjonarnych: 3 marca, 7 kwietnia, 12 maja, godz.
14.30-15.30, pok. 310.
Konsultacje w semestrze letnim będą się odbywać w sali 323 w następujących terminach: poniedziałek, godz. 16:30 17:30 czwartek, godz. 11:00 - 12:00 sobota (w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych), godz. 16:30 - 17:30
poniedziałek 11.30-12.30 pok. 317 piątek 10-11 pok. 317
wtorek: 8.30 - 9.30 16.30 - 17.30 gab. 325
poniedziałek 8:45, czwartek 11:15 gabinet 310. Dla studentów zaocznych o godzinie 10:30 w niedziele zjazdowe.
środa, godz. 13.15-15.15 gab. 330
pon. 10-12 s. 322 lub 312 Dla studentów niestacjonarnych: niedziele zjazdowe 11.10-12.10, s. 322.
poniedziałek 13:15-14:15 środa 11:30-12:30, gab. 319
czw. 12.15-13.15, s. 322 pt. 13.00-14.00, s. 322
Sprechstunde im Sommersemester 2018: Montag, 16.30-17.00, Mittwoch, 11.30-13.00h sowie nach Vereinbarung per
E-Mail.
Sprechstunde im Sommersemester: montags 12-14 Uhr Raum 324 sowie nach Vereinbarung. E-Mails bitte nur an
annemarie_michel@gmx.de
poniedziałki 13.00-15.00 s.310 niedziele 12.10-13.10 (w weekendy zjazdów st. niestacjonarnych) s.310
czw. 18:15- 19:15 S.306 Proszę o wcześniejszą informację mailową.
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czwartki 9.15-11.15 Gabinet: 319 E-mail: ewa.musial2@uwr.edu.pl awaryjnie: ewa.musial@onet.pl
sala 319 czwartek 13:15 - 14:15 piątek 15:00 - 16:00 we wszystkich ważnych sprawach proszę kontaktować się ze
mną przez adres ze strony
czwartki godz. 11.15-13.15 w gab. 323. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.
pok. 326 poniedziałek: 8.30 - 9.30 środa: 8.30 - 9.30
czwartki, 11:15-13:15, gabinet 323. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: w niedziele, 11:50-12:50, gabinet 323.
środa 11:00–13:00 Konsultacje odbywają się w gabinecie 330.
poniedziałek, godz. 13.00 - 14.00, s. 304. piątek, godz. 11.15 - 12.15, s. 304.
środa godz. 16.30-18.30, p. 311
gab. 317 czwartek 11:30-12:30 piątek 13:15 - 14:15
SPRECHSTUNDE SS 2018 donnerstags 13:00 – 15:00 sowie nach Vereinbarung per E-Mail WICHTIGE
INFORMATION!!! Korrespondenz per E-Mail nur an nataliarobak@hotmail.com
st. stacjonarne: czwartek w godz. 13:15-15:15 st. niestacjonarne: soboty zjazdowe w godz. 12:15-13:15 gabinet 210
wtorek: 12:15-13:15 gab. 322 środa: 14:50-16:50, gab. 322. Proszę o uprzednie zaansowanie się mailowo.
WTOREK: - 15:20- 16:20 gab. 327 ŚRODA: 14:50-15:50 gab. 327 Proszę śledzić na bieżąco informacje o terminach
konsultacji w systemie USOS, mogą ulec zmianie.
środy 9:00-11:00; gab. 202
wtorek, godz. 14.15-16.15, gab. nr 318
poniedziałki, godz. 13.00 - 15.00, gabinet 325.
wtorek, 12.00-13.00, gab. 325 środa, 11.15-12.15, gab. 325
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2018 (pok. 327): czwartki - g. 9.30-11.30; soboty (17.03, 7.04, 26.05) - g.
10.15-11.15. UWAGA Konsultacje w dniach 15. i 22. marca z powodu dodatkowych obowiązków słuzbowych nie
odbędą się. Terminy zastępcze konsultacji to 13. i 27. marca (godz. 11.30-13.00). EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2018
Wszystkie egzamimy są ustne, odbędą sie w sali 204, studenci zobowiązani są do wpisania na listy godzinowe (do 26.
maja). Studenci niewpisani na listę przedmiotu w USOSie nie będą egzaminowani. Wstęp do językoznawstwa, studia
stacjonarne: 27., 28., 29. czerwca. Gramatyka kontrastywna, studia stacjonarne: 18., 19., 20. czerwca. Wstę do
językoznawstwa, studia zaoczne: 24. czerwca. Gramatyka kontrastywna, studia zaoczne: 23. czerwca.
piątek 15-16 (w razie potrzeby do godz. 17), w sali 310. W miarę możliwości proszę o wcześniejsze poinformowanie
drogą mejlową. preferowany adres e-mail: grzegorzwilga@gmail.com
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środa, g. 16.30-17.30, sala 322 czwartek, g. 13.00-14.00, sala 322 proszę wcześniej o kontakt mailowy:
monika.wolting@uni.wroc.pl
czwartki, godz. 14.50-16.50 gab. 304
w sali 317 poniedziałki 11.00-13.00 lub w innym dogodnym terminie, po indywidualnym uzgodnieniu proszę pisać na:
nataliaza0211@yahoo.de
wtorki 14.50-16.50 sala 317 lub biblioteka IFG
wtorki 14:50-16:50 Konsultacje odbywają się w gab. 325

