
Konsultacje pracowników IFG

sem. zimowy 2022/23

(dane pobrane z systemu usos)

dr J.M.Banachowicz
  KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/23Przez pierwsze trzy tygodnie 

  października online za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS,termin po uzgodnieniu drogą 
   mailową.Dokładny grafik konsultacji zostanie ogłoszony pod koniec miesiąca.

prof. dr hab. I.Bartoszewicz
   Konsultacje w semestrze zimowym 22/23czwartki godz. 9.00-10.00

prof. dr hab. E.Białek
 środa 11.30-13.00, p. 311piątek 11.30-13.00, p. 311

dr M.Białek
  Konsultacje w semestrze zimowym: Wtorek: 12.00-14.00, gabinet 32418.10 konsultacje 

odwołane. W razie potrzeby, proszę o kontakt.

dr Ł.Bieniasz
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 W środy o godz. 13.30 do 15.30 online poprzez 

     TEAMS oraz sala 304.W soboty zjazdowe od 15.00 do 16.00 w sali 304 lub online.W 
    sprawach opiniowania podań proszę również o skan na adres mailowy.Ważne!!!!!! Proszę o 

wcześniejszego maila z informacją o planowanej pisemnej  poprawie lub zaliczeniu w ramach 
       konsultacji. 

dr R.Biskup
 KONSULTACJE w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:wtorek, 12:45-13:45, s. 

  317;środa, 12:45-13:45, s. 317.Konsultacje w innym terminie są możliwe po wcześniejszym 
   uzgodnieniu terminu drogą mailową: rafal.biskup@uwr.edu.pl

dr hab. prof. UWr. E.Błachut
  Terminy w semestrze zimowym 2022/2023konsultacje, czwartki - godz. 09.15 - 10.15 i 15:15 - 

  16:15 (poza dniami opieki seminaryjnej indywidualnej, wówczas tylko rano), gab. 210.opieka 
indywidualna sem. mgr. V rok - 6.10.2022, 27.10.2022, 17.11.2022, 15.12.2022, 12.01.2023 

  (czwartki), godz. 15:30 - 16:15Konsultacje na studiach niestacjonarnych: niedziele: 
         30.10.2022, 27.11.2022, 18.12.2022 i 22.01.2023, godz. 14.00 - 15.00, gab. 210. 

prof. dr hab. U.Bonter
   Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022: poniedziałek, godz. 13 – 15, IFG, gabinet 321 

  lub 313oraz w indywidualnych terminach, po uprzednim umówieniu się przez pocztę 
      elektroniczną 

dr M.Czarnecka
   Konsultacje w semestrze zimowym:poniedziałek, 7.30- 8.30 (stacjonarnie, gab.326)wtorek, 

  15-16 (online, Teams)UWAGA! W poniedziałek 17 października moje konsultacje wyjątkowo 
rozdzielone są na dwie półgodzinne części: godz. 8-8.30 oraz 11.45 do 

                        12.15.

prof. dr hab. M.Czarnecka
    Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23środa 9.30-10.15, gab. 320czwartek 9.30-10.15 

        (gab.320/online)

dr M.Dzieweczyński
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023pon. godz. 11.00 - 12.00pt. godz. 12.00 - 

    13.00Konsultacje odbędą się w sali 310 oraz na platformie MS Teams

dr M.Filipowska
    KONSULTACJE w semestrze letnim 2021/2022:Online Teams / stacjonarnie gab. 319- 

    poniedziałek godz. 8:30 - 9:30- środa godz. 10:15 - 11:15UWAGA Istnieje możliwość 
umówienia się w innym terminie. W tym celu proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub poprzez 
Teams.
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sem. zimowy 2022/23

(dane pobrane z systemu usos)

dr hab. prof. UWr. A.Gajdis
     Konsultacje w semestrze zimowym:  czwartek, godz. 8.00-10.00sala 319  Konsultacje dla 

    studentów niestacjonarnych: godz. 15.00-16.00 w dniach:16. 10. 202213. 11. 202211. 12. 
     202208. 01. 202305. 02. 2023sala 319 Egzamin z historii literatury dla studentów II roku 

studiów niestacjonarnych odbędzie  się 12. 02. 2023 r. Sala i godzina rozpoczęcia egzaminu 
      zostanie podana później. Kontakt mailowy: anna.gajdis@uwr.edu.pl

dr M.Gąska
  Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:czwartki 11:00-13:00 gab. 

    324UWAGA!Konsultacje w dniu 20.10 zostają odwołane.Dodatkowe terminy 
  konsultacji:24.10 (poniedziałek) godz. 9:00-10:00 gab. 33027.10 (czwartek) godz. 10:00-11:00 

 gab 324

dr A.Gołębiowski
  Przed przyjściem na konsultacje proszę o wcześniejszy kontakt mailowyTERMINY 

 KONSULTACJI w semestrze zimowym 2022/2023:wtorki, godz. 14:30-15:30, gab. 
          209,czwartki, godz. 15:30-16:30, gab. 210.

dr A.Gondek
Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 Sprechstunden im Wintersemester 

  2022/2023Konsultacje/Sprechstunde poniedziałek (Montag) 13.40 - 14.40 w aplikacji Teams 
 /über Teams Konsultacje/Sprechstunde środa (Mittwoch) 13.40 - 14.40,  pokój/Zimmer 326 

  i/und  w aplikacji Teams /über Teams W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy./ 
 Bei dringenden Angelegenheiten bitte eine E-Mail schreiben. 

dr E.Gorząd-Biskup
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23czwartek, godz. 11:30 - 13:30, gab. 310

prof. dr hab. M.Hałub
  Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 za pośrednictwem aplikacji Teams:środa, godz. 

 15:00-16:30.

dr P.Hartwich
   Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:czw. godz. 11.00-12.00 pt.   godz. 11.00-12.00 

  

  Online przez aplikację TEAMS:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:meeting_NThkZDFmNDktZjJlNS00OWE5LTg1ZWUtM2U1YzFlZDc3OGY2@thread.v2/0?c
ontext=%7B%22Tid%22:%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-
1f5ac2278d0c%22,%22Oid%22:%22f26a778f-478f-4682-b3eb-

                  287cf650803a%22%7D

dr K.Huszcza
  Konsultacje w sesji zimowej roku akademickiego 2022/23. Proszę o wcześniejszy kontakt 

mailowy krzysztof.huszcza@uwr.edu.pl celem potwierdzenia optymalnego dla Państwa 
      terminu.wt., godz. 10.20-11.40, s. 323śr. (telefon, TEAMS), godz. 9.00-9.40Konsultacje 

dla studentów studiów niestacjonarnych: 29.10.22, 26.11.22, 17.12.22, 21.01.22, godz. 11.10-
  12.10

dr T.Jabłecki
   KONSULTACJE sem. zim. 2022/23, gab. 319wt. godz. 11.50-13.20śr. godz. 13.10-

      13.40

dr R.Jakiel
  Konsultacje* w semestrze zimowym 2022/23:PONIEDZIAŁKI, godz. 7:45 - 8:30 oraz 11:45 - 

 13:00, sala 204 lub gab. 318PONIEDZIAŁKI, godz. 18:00 - 20:00, spotkanie online 
    (teams)SOBOTY ZJAZDOWE, godz. 8:55 - 9:40, sala 302--- *proszę o wcześniejszy 

   kontakt mailowy lub zgłoszenie obecności podczas zajęć

dr hab. prof. UWr. J.Jarosz
    Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:środa: 13.40-14.40, pok. 202.sobota 11.30-

    12.30, pok. 202. 
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dr hab. prof. UWr. E.Jarosz-Sienkiewicz
     Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 poniedziałek 13.35-14.35 gab. 322czwartek 

        15.20-16.20 gab. 322  

dr A.Jurasz
  KONSULTACJE  sem. zimowy 2022/2023poniedziałek godz. 11.45-12.45 s. 302wtorek godz. 

  11.45-12.45 s.327Terminy konsultacji mogą ulec zmianie.Wszystkich zainteresowanych 
konsultacjami proszę o wcześniejszy kontakt mailowy najpóźniej w dniu (roboczym) 

 poprzedzającym konsultacje do godz. 13.Zmiany terminów będą ogłaszane w systemie 
  USOS.

dr M.Kałasznik
  adres mailowy: marcelina.kalasznik@uwr.edu.plKonsultacje w sesji po semestrze letnim 

  2021/2022:29.06.2022 (środa), godz. 9.00-11.00, gab. 325 05.07.2022 (wtorek), godz. 12.00-
   14.00, gab. 32511.07.2022 (poniedziałek), godz. 9.30-11.30 (Teams) Konsultacje w 

  semestrze letnim 2021/2022:poniedziałek, godz. 10.00-11.00, Teams środa, godz. 7.30-8.30, 
  sala 325 / Teams (w okresie zajęć zdalnych tylko przez Teams) 

mgr A.Lidzba
  Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023środy 10:15–12:15, gab. 325

mgr K.Kazik
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:środy: 10:00-12:00IFG, gab. 324Proszę o 

wcześniejszy kontakt e-mail: karolina.kazik@uwr.edu.pl

dr hab. A.Kodzis-Sofińska
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022-23:śr.: 9.00-10.-00, s. 322czw.: 9.00-10.-00, s. 322

dr hab. prof. UWr. D.Komorowski
  Proszę o wcześniejszą informację mailem o chęci uczestnictwa w konsultacjach.Konsultacje w 

 semestrze zimowym:czwartek, godz. 15.15-16.00, piątek, godz. 15.15-16.00, pok. 310.

dr hab. prof. UWr. G.Kowal
  Terminy konsultacji w bieżącym semestrze zimowym:poniedziałek, godz. 10:15 - 

   11:15czwartek, godz. 14:00 - 15:00Konsultacje odbywają się stacjonarnie w sali 323, przy 
czym uwzględniam indywidualne prośby studentów o przeprowadzenie konsultacji w formie 

        zdalnej (poprzez TEAMS).

prof. dr hab. W.Kunicki
 Konsultacje w semestrze letnim 2018 poniedziałek 11.30-12.30 pok. 317piątek 10-11 pok. 317

dr A.Madej
   Konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałek 945 do 1015 - sala 149piątek od 7:00 do 

  8:30 - sala 303

dr hab. prof. UWr. A.Małgorzewicz
  Dyżury dziekańskie w sem. zimowym:wtorki, godz. 12.00-13.00w dniach 25.10, 22.11, 13.12, 

   24. 01, 21. 02 godz. 13.00-14.00soboty, godz. 8.00-9.00Dyżur  w dniu 18.10.2022 r. 
   odwołany z powodu udziału w szkoleniu.Konsultacje w studentów IFG we wrześniu9 

  września, godz. 13:00 – 15:0016 września, godz. 10:00 – 12:0021 września, godz. 11.00 – 
    13.0030 września, godz. 8.00-9.00Konsultacje dla studentów IFG w sem. zimowym:wtorki, 

   godz. 10.00-12.00w dniach 25.10, 22.11, 13.12, 24. 01, 21. 02, godz. 8.00-10.00Konsultacje 
dr hab. Anny Małgorzewicz, prof UWr, w dniu 18.10.2022 r. odwołane z powodu udziału w 

  szkoleniu.

prof. dr hab. T.Małyszek
 KONSULTACJE  w zespole TEAMS "Konsultacje Małyszek"semestr zimowy 

    2022/2023:środy 11.45-12.45 onlineczwartki 11.45-12.45 onlineDla studentów 
                      niestacjonarnych w niedziele zjazdowe 14-15 online            
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dr M.Mańczyk-Krygiel
   Konsultacje w semestrze zimowymczwartek 10:15-12:15, gab. 319lub w innym terminie po 

  wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailowąDnia 20.10.2022 zajęcia i konsultacje zostają 
odwołane w związku z wyjazdem na konferencję. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

dr hab. prof. UWr. E.Matkowska
   Konsultacje w semestrze zimowym:pon. 16-17, online  Microsoft Teamsczw. 12.30-13.30, s. 

     322

dr M.Maziarz
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23Poniedziałek: 12.00-13.00Czwartek: 12.00- 

     13.00Gabinet 324Serdecznie zapraszam!

dr M.Miodek
   konsultacje w semestrze zimowymśrody godz. 13.00-13.45 , s.310piątki godz. 9.30-10.15 

             s.310

mgr A.Molenda
   KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023,środa 11:45-13:45 pok. 327Uwaga: 

konsultacje w dniu 19.10 nie odbędą się.

dr K.Mróz-Jabłecka
    Konsultacje w semestrze zimowymgab. 319 wtorek       9:00-10:00czwartek 11:00-

       12:00Kontakt via mail: kalina.mroz-jablecka@uwr.edu.pl

dr E.Musiał
    Konsultacje w sem. zimowym 2022/23:piątki 9.45-11.45gab. 319e-mail: 

      ewa.musial2@uwr.edu.plKonsultacje od piątku 14.10.2022 r.W dniach 2.10.-7.10.22 r. 
      wyjazd służbowy.

dr A.Nadkierniczna-Stasik
   konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023wtorek, 12:00 -13:00 w s. 319czwartek, 12:00 -

   13:00 w s. 319niedziele zjazdowe, 11:20 - 12:20 w s. 319możliwość dodatkowych konsultacji 
            po uzgodnieniu 

mgr D.Nowicka
 Konsultacje dla studentów stacjonarnych: poniedziałki, godz. 11:45-13:15.Konsultacje dla 

studentów niestacjonarnych: soboty zjazdowe 19.03., 23.04., 21.05., 11.06), godz. 13:15:14.45.  
  

  KONSULTACJE W SESJI: 02.07.2022, 10-11:15. GAB. 323 + TEAMS.Proszę o kontakt 
mailowy (lub Teamsowy) osoby chętne do udziału w konsultacjach (ze studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych) - ja skontaktuję się z Państwem poprzez platformę Teams w podanych 
godzinach konsultacji (podczas trybu zdalnego). Na konsultacje stacjonarne zapraszam do sali 

   323 w IFG.

dr hab. prof. UWr. R.Opiłowski
Konsultacje w semestrze letnim 2022 w środy (stacjonarnie) i czwartki (online) w  godz. 9.00 - 
10.00. Odwołuję konsultacje w środę 8.06 i czwartek 9.06 z powodu wyjazdu służbowego. W 

    sprawach ważnych jestem dostępny na teamsach i mailowo. Roman Opiłowski 

dr J.Pacholski
 W roku akademickim 2022/2023 przebywam na urlopie naukowym.We wszystkich sprawach 

związanych z przedmiotami prowadzonymi przeze mnie w latach ubiegłych oraz we wszelkich 
innymi kwestiach proszę kontaktować się z aktualnymi prowadzącymi/koordynatorami/opiekunami 
etc.

dr K.Proczkowska
     Konsultacje w semestrze letnim:wtorki, godz. 11:45-12:45środy, godz. 11:45-12:45
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prof. dr hab. L.Puchalski
Egzamin poprawkowy z HLA odbędzie się 5 września (poniedziałek). Zaczynamy o godz. 10.00, 

 s. 304. (możliwe jest także złożenie egzaminu w formie online, proszę logować się jak na 
   wykład)Egzamin poprawkowy z HLA dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 3 

  września (sobota), godz. 11.00, s. 304.Konsultacje w sesji wrześniowej: 05.09.  (poniedziałek), 
 godz. 11.00-12.00                                                            09.09.  (piątek), godz. 11.00-

 12.00                                                           12.09.   (poniedziałek), 10.00-11.00.

dr J.Radłowska
    W dniach 11.07-30.08.22 urlop

dr J.Redlich
   Konsultacje w roku akademickim 2022/23Online w aplikacji teams  i/lub*  w IFG, gab. 317we 

   wtorki 11:15 - 12:00w środy 13:00-13:45Kontakt: czat w Teams w godzinach konsultacji lub 
    mail: julianna.redlich2@uwr.edu.pl* w zależności od aktualnych zasad/ rozporządzeń

dr M.Rogozińska
   KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/23Studia stacjonarne:wtorki i środy, 

   godz. 13:45-14:45, gabinet 210Studia niestacjonarne:soboty: 29.10.2022, 26.11.2022, 
   10.12.2022, 7.01.2023, 4.02.2023, godz. 14:00-15:00, gabinet 210

prof. dr hab. J.Rzeszotnik
    Konsultacje w semestrze zimowym 2020:wtorek: 13:00-15:00Kontakt odbywa się drogą on-

line.

dr M.Smułczyński
 Konsultacje w semestrze zimowym: wtorki 15:00–17:00; gabinet 202. W godzinach konsultacji 

jestem także dostępny w aplikacji Teams.

dr Ł.Solarz
  konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023poniedziałki, godz. 17:00-

 18:00, gab. nr 209środy, godz. 17:00-18:00, gab. nr 
                               209

mgr K.Sroślak
    Konsultacje w semestrze zimowym  2021/2022:Piątek 11:00- 12:00 s. 322W miarę 

możliwości proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

dr P.Staniewski
  Konsultacje w sesji poprawkowej 2021/2022:Piątek 09.09.2022 - 15:00 - 17:00 (MS 

   Teams)Poniedziałek 12.09.2022 - 9.00- 11:00 (MS Teams)konsultacje dla studentów st. 
         niestacjonarnych:Sobota 10.09.2022 - 9.00 - 11.00 (MS Teams)

dr hab. prof. UWr. J.Stopyra
  Konsultacje w semestrze zimowym: wt, godz. 17:10-18:10,śr, godz. 15:30-16:30, s. 202 i w 

apl. 
  Teams:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0aa2096423ab43b985290047a8b6afb2%4

0thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6d2bad76-d3e1-4747-b4b0-
  510578c7f8d3&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c(lub: 

   janusz.stopyra@uwr.edu.pl)Konsultacje w semestrze zimowym dla st. zaocznych:pierwsza 
sobota zjazdowa miesiąca, godz. 10:10-11:10: s 202 i w apl. 

  Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4cb6a0a382d4f8e9811778e6e0ce019%40th
read.tacv2/conversations?groupId=46b7624f-9ba2-44ec-9704-28473cd7d47a&tenantId=2b71bef9-

  3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c(lub: janusz.stopyra@uwr.edu.pl)

mgr K.Suchorab
   Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023środa, godz. 7:30-9:30, gab. 325

dr hab. prof. UWr. J.Szczęk
    Konsultacje w semestrze zimowymwtorek, 7.30-8.30, gab. 325środa, 7.30-8.30, gab. 325
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dr R.Szubert
   Szanowni Państwo,W semestrze zimowym 2022/2023 zapraszam na moje konsultacjewe 

     wtorki w następujących godzinach:12.30 - 13.3015.30 - 16.30.Konsultacje odbywają się w 
  pokoju 324 przy ulicy Nankiera 15, na III piętrze budynku wydziału filologicznego.Rafał Szubert

dr hab. prof. UWr. A.Tworek
 KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 (pok. 327):poniedziałki g. 11.00-

  12.00,wtorki g. 14.30-15.30. (bez 18.10).soboty g. 12.45-13.45 (29.10, 10.12, 17.12, 21.01, 
      4.02). Wszelkie zmiany odnotowywane będą w systemie USOS i na drzwiach pok. 327.

prof. dr hab. M.Wolting
 wtorek, g. 8.00-10.00, Teamsproszę o uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji na adres 

    mailowy w celu udostępnienia przestrzeni w aplikacji Teams.

dr A.Zakrzewska-Szostek
   KONSULTACJEczwartki, godz. 13.30-15.30gab.304także online - Teams (w miarę 

    możliwości technicznych)

dr N.Żarska
   KONSULTACJE: piątek 09.09.11.00-12.00 sala 200wtorek 13.08 15-16.00 sala 

 200[608512621, skype lub teams]

dr K.Żarski
  Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:czwartki godz.16.00-17.00 piątki godz.16.00-

         17.00 Adres mailowy: krzysztof.zarski@uwr.edu.pl  

dr P.Żyromski
  KONSULTACJE po zapisach:środa 5 października, godz. 17:00-18:00, ew. dłużej (telefon w 

Teams, oddzwaniam do studentów wg listy zgłoszeń (p. mail rozsyłany do studentów), proszę do 
 mnie nie dzwonić!)dodatkowo w miarę potrzeb: stacjonarnie czwartek i piątek, p. 

      poniżej!KONSULTACJE w sem. zimowym 2022/23czwartki godz. 17:00-18:00piątki 
      godz. 15:20-16:15gab. 325----------------------------


