Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr J.M.Banachowicz
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 - wtorek, godz. 10:00-11:00 (IFG,
gab. 311)** - wtorek, godz. 15:15-16:15 (IFR, gab. 4.4) - online w aplikacji Microsoft Teams*
*w indywidualnych terminach po uzgodnieniuTerminy mogą jeszcze ulec zmianie, proszę na
bieżąco śledzić wpisy w USOSie!**UWAGA - Konsultacje z wtorku 9 i 16 listopada zostają
przeniesione na środę 10 i 17 listopada (godz. 10:00-11:00, IFG gab. 311).

mgr R.Barski
Wtorki 12-14 godzin; online przez MS Teams.Jeśli to możliwe, proszę prosze o kontakt 18:00
w poniedziałki i krótko przedstawić swoje obawy.Pomoc w następujących kwestiach:Informacje o kursie/wykładzie- Informacje/porady dotyczące studiowania/badań/promocji w
Niemczech- Informacje o Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)- Informacje o
możliwościach finansowania (stypendia, granty) DAADhttps://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3abe0974b4508e4ecba1e8bbc7d36e5ebe%40thread.tacv2/1614075663249?context=%7
b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f41f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%223a75ca34-cd78-4b90-91f4eff877fa95ed%22%7dSprechstunde:dienstags 12-14 Uhr; online via MS TeamsBitte
melden Sie sich nach Möglichkeit bis montags 18 Uhr per E-Mail und nennen kurz Ihr Anliegen.

prof. dr hab. I.Bartoszewicz
Konsultacje w semestrze zimowymroku akademickiego 2021/22pok. 318 IFGpiątki, godz.
10.00-12.00

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 2021/2022poniedziałek 10.55 - 11.55, środa 16.3017.30Konsultacje z dnia 17.11. zostają przełożone na 18.11 na godz. 11.00-12.00, gab. 324.

dr Ł.Bieniasz
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22 w środy w godz. 11 do 13 w sali 313 oraz
online.W sprawach opniowania podań proszę równiez o skan na adres mailowy.w niedziele
zjazdowe w godz. 13.00 do 14.00 w sali 304.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 2021/2022:środa, 7:30-8:30, s.
148;czwartek, 7:30-8:30, s. 203.Konsultacje w innym terminie są możliwe po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu drogą mailową: rafal.biskup@uwr.edu.pl

dr hab. prof. UWr. E.Błachut
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022czwartki, godz. 9:15 - 10:15 i 11:45 - 12:45 gab. 210 (stacjonarnie)soboty: 16.10.2021, 06.11.2021, 04.12.2021, 08.01.2022 - godz. 10.2011.20, gab. 210 (niestacjonarne)

prof. dr hab. U.Bonter
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022: Uwaga: w dniu 16 listopada 2021 moje
konsultacje nie odbędą się. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy; oferuję indywidualne
terminy w pasujących Państwu terminach. wtorek, godz. 13 – 15, IFG, gabinet 321 lub 312
oraz w indywidualnych terminach, po uprzednim umówieniu się przez pocztę elektroniczną

prof. dr hab. M.Czarnecka
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22stacjonarnie środa 11,45-12.45, gab. 321online
czwartek 12.00-13.00

dr M.Czarnecka
sala 326;Konsultacje w semestrze zimowym:wtorek, 15-16 (online, Teams):czwartek 7.308.30 (stacjonarne)

Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr M.Dzieweczyński
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022wt., godz. 12.30-13.30, s. 310czw., godz.
11.00-12.00, s. 149Konsultacje odbędą się również na platformie MS Teams

dr M.Filipowska
KONSULTACJE w semestrze zimowym 2021/2022:Gabinet 319- poniedziałek godz.
13:345 - 14:45- środa godz. 10:00 - 11:00Istnieje możliwość umówienia innego terminu, w
tym celu proszę o kontakt mailowy lub poprzez Teams.

dr hab. prof. UWr. A.Gajdis
Konsultacje w sesji zimowej: piątki, godz. 13. 30 - 15. 30sala 319 Kontakt mailowy:
anna.gajdis@uwr.edu.pl

dr M.Gąska
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:poniedziałki 13:40-15:40Konsultacje
odbywają się w gab. 324 oraz za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

dr A.Gołębiowski
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 Studia stacjonarneczwartki,
godz. 11:45-13:45, gab. 210. UWAGA! Konsultacje w czwartek, 21.10.2021, nie odbędą się i są
przeniesione na wtorek, 26.10.2021, (zmiana godziny) godz. 12:00-14:00, gab. 210.Proszę o
wcześniejszy kontakt mailowy.Studia niestacjonarne23.10.2021, godz. 12:15 - 13:15,
gab.210,20.11.2021, godz. 12:15 - 13:15, gab.210,18.12.2021, godz. 12:15 - 13:15,
gab.210,22.01.2022, godz. 12:15 - 13:15, gab.210,05.02.2022, godz. 12:15 - 13:15,
gab.210.Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

dr A.Gondek
Konsultacje w semestrze zimowym/ Sprechstunden im Wintersemester 2021/22 środa
(Mittwoch) - 13.40 - 14.40 s. 26 poniedziałek (Montag) - 14.00 - 15.00 w aplikacji Teams /über
TeamsW sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy./ Bei dringenden
Angelegenheiten bitte eine E-Mail schreiben.

dr E.Gorząd-Biskup
Konsultacje w semestrze zimowym:poniedziałki, godz.17:00-18:00 (online, Teams)wtorki,
godz. 7:30 - 8:30 (stacjonarnie, 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 zimowym 2021/2022:czw. godz. 11.00-12.00 pt. godz. 11.0012.00 Online przez aplikację TEAMS:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NThkZDFmNDktZjJlNS00OWE5LTg1ZWUtM2U1YzFlZDc3OGY2%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f41f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f26a778f-478f-4682-b3eb287cf650803a%22%7d

dr K.Huszcza
Konsultacje w sesji zimowej roku akademickiego 2021/22. wt., godz. 13.30-14.30, s. 323śr.,
online (telefon TEAMS), godz. 12.00-13.00Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
krzysztof.huszcza@uwr.edu.pl celem potwierdzenia optymalnego dla Państwa
terminu.Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 16.10.21, 20.11.21, 4.12.21,
5.02.22, godz. 11.10-12.10, s. 323

dr T.Jabłecki
KONSULTACJE w sem. zimowym 2021/2022piątek 9.50-11.50 gab. 319Konsultacje
05.11 rozpoczną się o godz. 10.15.

dr R.Jakiel
Konsultacje* w semestrze zimowym 2021/22:PONIEDZIAŁKI, godz. 19-20, spotkania online
(teams)**ŚRODY, godz. 14:45-15:30, s. 26SOBOTY (ZJAZDOWE), godz. 14:05-14:50, gab.
318*proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub zgłoszenie obecności podczas zajęć** w
tygodniu 15.11-21.11 przekładam konsultacje online na wtorek, godz. 12-13
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(dane pobrane z systemu usos)

dr hab. prof. UWr. J.Jarosz
Konsultacje semestr zimowy 2021:-- środa, godz. 17.05-18.05, sala 202.-- czwartek, godz.
13.40- 14.40, zdalne na Teams.Możliwe inne terminy konsultacji zdalnych na Teams po
wcześniejszym uzgodnieniu.Dla studentów niestacjonarnych:-- sobota (w terminach
zjazdów): 11.20-12.20, sala 202. Możliwe inne terminy konsultacji zdalnych na Teams po
wcześniejszym uzgodnieniu.

dr hab. prof. UWr. E.Jarosz-Sienkiewicz
Konsultacje w aplikacji Teams, sesja zimowa, zespół: K2 konsultacje 2020/2021, kod:
kwftzek. każdy wtorek sesji od 15.00-16.00.Konsultacje w semestrze letnim, zespół: K2
konsultacje 2020/2021, kod: kwftzek, każda środa 16.45-18.45.21.06 zdalnie 9.00 10.00zdalnie 28.06. 9.00-10.00zdalnie 3.07. 18.00-19.00 zespół: K2 konsultacje 2020/2021,
kod: kwftzekKONSULTACJE W SESJI POPRAWKOWEJ 2020/20213.09.2021 godz. 10.0012.00 (zdalnie na TEAMS, zespół: K2 konsultacje 2020/2021, kod: kwftzek) - ( proszę
zainteresowanych o wiadomość mailową dzień wcześniej)6.09.2021 godz. 10.00-12.00 (zdalnie
na TEAMS, zespół: K2 konsultacje 2020/2021, kod: kwftzek) - (proszę zainteresowanych o
wiadomość mailową dzień wcześniej).SEMESTR ZIMOWY 2021/2022KONSULTACJE DLA
STUDENTÓW STACJONARNYCH:środa 15.30-16.30 gab. 322czwartek 15.30-16.30 gab.
322KONSULTACJE DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCHkażdy pierwszy zjazd miesiąca w
sobotę od 11.20-12.20 gab. 322

dr A.Jurasz
KONSULTACJE W SESJI ZIMOWEJ 2021/2022wtorek 13.30-15.30 (bez 5.10.2021
r.)Terminy konsultacji mogą ulec zmianie.Wszystkich zainteresowanych konsultacjami
proszę o wcześniejszy kontakt mejlowy 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 semestrze zimowym
2021/2022:wtorek, 13.40-14.40, gab. 325 środa, 13.00-14.00, TeamsKonsultacje w
semestrze zimowym 2021/2022 dla studiów niestacjonarnych:niedziela zjazdowa, 12.15-13.15,
gab. 325 / Teams

mgr A.Lidzba
konsultacje w semestrze zimowym 2021/22poniedziałek, 13:45–14:45, aplikacja MS
Teamswtorek, 10:00–11:00, gab. 325Tutoriat doktorancki dla ścieżki Bponiedziałek,
13:45–15:15, aplikacja MS Teams

mgr K.Kazik
Konsultacje w sesji zimowej 2021/2022:poniedziałek: 12:30-13:30 (gab. 324)wtorek: 9:3010:30 (online), aplikacja Teams

dr hab. A.Kodzis-Sofińska
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022UWAGA! Konsultacje online z wtorku 9.11.21
odbędą się, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, w środę 10.11.21 w godz. 15.00-16.15 stacjonarnie - w s. 322.Wt. 8.00-9.00 (Teams)Czw. 15.15-16.15 (p. 322)lub w sytuacjach
szczególnych - w innym terminie (po umówieniu)Poprawy niezaliczonych sprawdzianów
możliwe są tylko w formie stacjonarnej (w sali) - proszę o wcześniejsze mailowe ustalenie terminu
i zakresu poprawy.

dr hab. prof. UWr. D.Komorowski
Proszę o wcześniejszą informację mailem o chęci uczestnictwa w konsultacjach.Konsultacje w
semestrze zimowym 2021/22:środa, godz. 17.00-18.00, pok. 310czwartek, godz. 13.3014.30 online

dr hab. prof. UWr. G.Kowal
Terminy konsultacji w semestrze zimowym (sala 323):poniedziałek, godz. 13:45 - 14:45
(stacjonarnie i jednocześnie poprzez TEAMS)środa, godz. 12:00 - 13:00 (stacjonarnie i
jednocześnie poprzez TEAMS)

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

Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr A.Madej
Szanowni Państwo,konsultacje w semestrze zimowym:piątek/sala26/ 7:30 do 8:30 - forma
stacjonarna poniedziałek 16: 00 do 17: 00 - forma online (teams)soboty zjazdowe 14 - 15/
sala 149. Pozdrawiam Adrian Madej

dr hab. prof. UWr. A.Małgorzewicz
Dyżury dziekańskie w sem. zimowym 2021/2022poniedziałek 9.00-10.00sobota 8.309.30aplikacja Teams i gab. 13W dniu 15.11 mój dyżur odbędzie się w trybie online, przu użyciu
aplikacji TEAMS.Konsultacje dla studentów IFG w sem. zim. 2021/2022poniedziałek 11.0012.00 (gab. 330 i aplikacja Teams)czwartek 10.00-11.00 (aplikacja Teams)Dla studentów
studiów niestacjonarnych konsultacje odbywają się dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca w
godz. 7.30-8.30.

prof. dr hab. T.Małyszek
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022online w zespole TEAMS "Konsultacje
Małyszek"Środy 12.30-13.30Piątki 13.45-14.45

dr M.Mańczyk-Krygiel
Konsultacje w semestrze zimowymwtorek i czwartek 12:00-13:00 (gab. 319)lub w innym
terminie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailowąW związku z wyjazdem służbowym
zajęcia i konsultacje w dniu 18.11.21 zostają odwołane.Konsultacje odbędą się w piątek, 19.11.
w godzinach 18:00-19:00 online na platformie Teams.

dr hab. prof. UWr. E.Matkowska
Konsultacje w semestrze zimowym:pon. 17-18, s. 322wt. 9-10 online, Microsoft Teams

dr M.Maziarz
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:poniedziałek: 9.00 - 10.00 - sala 324 (i
Teams)wtorek: 12.45 - 13.45 - sala 324 (Teams)Pełnomocnik dziekana ds. koordynacji
zdalnego nauczania - po wcześniejszym kontakcie mailowym, w uzgodnionym terminie.Studia
niestacjonarne:23.10., 20.11, 4.12. 2021, 8.01, 5.02.2022 - 11.20 - 12.20, gab. 324,
TeamsSerdecznie zapraszam!

dr M.Miodek
konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałki godz. 13.30-14.30 stacjonarnie,
s.310środy godz. 9.00 - 10.00 online (teams)

mgr A.Molenda
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022:poniedziałek 15:30 - 17:30 pok.
327KONSULTACJE DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH:23.10.2021: 16:30 - 17:30

dr K.Mróz-Jabłecka
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22gab. 319 środa
godz.9:30czwartek 9:15-10:15

9:15-10:15 dnia 03.11.od

dr E.Musiał
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:Poniedziałki 8:10-10:10 Gabinet 319 lub
Teams.Proszę sprawdzać aktualizacje dot. konsultacji.

dr A.Nadkierniczna-Stasik
semestr zimowy 2021/2022środa, 12:00-13:00 czwartek , 12:00 - 13:00 sala: 319
(równocześnie w Teamsie)

mgr D.Nowicka
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: wybrane niedziele zjazdowe, 11:20-13:20. Najbliższe
terminy: 17.10., 07.11., 05.12., 09.01., 06.02.Proszę o kontakt mailowy osoby chętne do
udziału w konsultacjach (ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) - ja skontaktuję się z
Państwem poprzez platformę Teams w podanych godzinach konsultacji.

Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr hab. prof. UWr. R.Opiłowski
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:- w poniedziałki, godz. 9.00 - 10.00, stacjonarnie
w gab. 326- w środy, godz. 9.00 - 10.00, w aplikacji Teams.Zapraszam...

dr J.Pacholski
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2020:Na studiach stacjonarnych:We środy w
godzinach 9:30-10:15 i we czwartki w godzinach 10:15-11:30 w sali 323 oraz za pośrednictwem
wideorozmowy w aplikacji M$ Teams, najlepiej po uprzednim zgłoszeniu się na czacie.Na
studiach niestacjonarnych:We soboty zjazdowe w godzinach 12:20-13:20 w sali 323 oraz za
pośrednictwem wideorozmowy w aplikacji M$ Teams, najlepiej po uprzednim zgłoszeniu się na
czacie.Ważna uwaga: Zanim wybiorą się Państwo do mnie na konsultacje, proszę sprawdzić w
USOSie, czy w danym tygodniu nie pojawiły się jakieś korekty odnośnie do czasu, w którym się
one odbywają!

dr K.Proczkowska
Konsultacje w semestrze zimowym:poniedziałki, godz.12:00-13:00, gab. 330wtorki, godz.
14:30-15:30, gab. 330

prof. dr hab. L.Puchalski
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 czwartek: 9.30-10.30 (online)piątek 10.0011.00 (online, jestem także dostępny sali 304)Po wcześniejszym umówieniu się możliwe są
także inne terminy w trybie online.

dr J.Radłowska
Konsultacje w semestrze zimowym dla studentów stacjonarnych odbywają się w poniedziałki w
godzinach 15.00-17.00, gab. 311Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się w
gab. 311 w godzinach 15.00-16.00 w następujących terminach: 24.10.21, 21.11.21, 19.12.21,
23.01.22, 06.02.22

dr J.Redlich
Konsultacje w roku akademickim, semestr letni 2021/22Online w aplikacji teams /i/ w IFG, gab.
317we wtorki 12:10 - 13:30w środy 15:20 - 16:00Kontakt: czat w Teams w godzinach
konsultacji lub mail: julianna.redlich2@uwr.edu.pl

dr M.Rogozińska
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22środy i czwartki, godz. 9:00-10:00,
gabinet 210soboty zjazdowe (23.10, 20.11, 18.12, 22.01), 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 online.

dr M.Smułczyński
Konsultacje w semestrze zimowym: wtorki 11:00–13:00; gabinet 202. W godzinach konsultacji
będę także dostępny w aplikacji TEAMS.UWAGA! W dn. 9.11 konsultacje odbędą się w godz.
11:30–13:30

dr Ł.Solarz
konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022gabinet nr 210, czwartki,
godz. 13.00-15.00Uwaga: konsultacje z dn. 04.11.2021 (czwartek) zostały przeniesione na
piątek (05.11.2021) - godz. 13.00-15.00, gabinet nr
210

mgr K.Sroślak
dr P.Staniewski
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022wtorki - 8:00 - 9:00 (aplikacja MS Teams)środy
7:30 - 8:30 (gabinet 325)

Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr hab. prof. UWr. J.Stopyra
Konsultacje w semestrze zimowym: wt, godz. 18:00-19:00 w apl. Teams i czw, godz. 14:2015:20 w p. 202 i apl.
Teams:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0aa2096423ab43b985290047a8b6afb2%4
0thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6d2bad76-d3e1-4747-b4b0510578c7f8d3&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c(lub:
janusz.stopyra@uwr.edu.pl)Konsultacje w sem. letnim dla st. zaocznych:pierwsza sobota
zjazdowa miesiąca, godz. 10:00-11:00: w s. 202 i apl.
Teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4cb6a0a382d4f8e9811778e6e0ce019%40th
read.tacv2/conversations?groupId=46b7624f-9ba2-44ec-9704-28473cd7d47a&tenantId=2b71bef93b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c(począwszy od 16.10)(lub: janusz.stopyra@uwr.edu.pl)

mgr K.Suchorab
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022: wtorek, godz. 14:00-15:00 MS Teamsczwartek,
godz. 10:15-11:15, gab. 325Tutoriat doktoranckiwtorek, godz. 17:15-18:45 MS Teams.link
do
kanałuhttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a279f9f4e34a8445e8240c48c7e85f999%40t
hread.tacv2/Krystian%2520Suchorab?groupId=e6261f1c-5058-441d-bcd9560d0606a27b&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

dr hab. prof. UWr. J.Szczęk
Konsultacje w semestrye yimowzm 2021/2022środa, 13.30-14.30, gab. 325czwartek, 9.0010.00, online Teams, link dostępowy:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94defae9cad243d4bd97a39fd690e3bb%40thread.tacv2/
conversations?groupId=9ce6ae1d-c14b-48db-863d-1ddf9ca84112&tenantId=2b71bef9-3b134432-b5f4-1f5ac2278d0c

mgr V.Szmid
SPRECHSTUNDEN IM WINTERSEMESTER 2021/2022 Dienstag (ohne 9.11., 21.12.) 15:30 bis
16:30Donnerstag (ohne 07.10., 4.11.): 11:30 bis 12:30Bitte um Voranmeldung via E-Mail
spätestens bis 21:00 am Vortag der Sprechstunde.KONSULTACJE W SEMESTRZE
ZIMOWYM 2021/2022wtorek (bez 9.11, 21.12) 15:30 do 16:30czwartek (bez 7.10 i 4.11.2021
r.) 11:30 do 12:30Wszystkich zainteresowanych konsultacjami proszę o wcześniejszy kontakt
mejlowy najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje do godz. 21:00

dr R.Szubert
Szanowni Państwo,W semestrze zimowym 2021/22 moje konsultacje odbywają się w pokoju
330 przy ulicy Nankiera 15 w następujących terminach:czwartek, godz. 08.30 - 09.30piątek,
godz. 10.30 - 11.30W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość na adres mojej
służbowej poczty mailowej (rafal.szubert@uwr.edu.pl).Dziękuję i zapraszamRafał Szubert

dr hab. prof. UWr. A.Tworek
KONSULTACJE W SESJI ZIMOWEJ 2021/2022poniedziałki: 11.00-12.00 (bez 18.10); wtorki:
12.45-13.45; niedziele - 17.10, 7.11, 19.12, 23.01, 6.02: 14.00-15.00.Konsultacje we wtorek
19.10 odbędą się w godzinach 9.00-10.00.Konsultacje odbywają się w pok. 327. Chęć odbycia
konsultacji online proszę zgłaszać mailowo w dzień je poprzedzający w godz. 9.0013.00.Wszelkie zmiany będą ogłaszane 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
KONSULTACJEponiedziałki, godz. 9.00-10.00 (online)piątki, godz. 10.50-11.50, gab.
304

dr N.Żarska
KONSULTACJE we wrześniu 21: środy12.30-14.30[608512621, skype lub teams]

dr K.Żarski
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:czwartki godz.15.00-17.00 piątki godz.15.0017.00 Adres mailowy: krzysztof.zarski@uwr.edu.pl

Konsultacje pracowników IFG
sem. zimowy 2021/22
(dane pobrane z systemu usos)

dr P.Żyromski
KONSULTACJE w sem. zimowym 2021/22środy godz. 15:15-16:15piątki godz. 15:1516:15gab. 325st. niestacj.:pierwsza sobota zjazdowa w godz. 16:30-17:30(proszę ew. o
kontakt mailowy wcześniej!)gab. 325-------------KONSULTACJE po
zapisach:dodatkowo:środa 13.10.2021 godz. 15:20-16:20 (w razie potrzeby dłużej) w gab.
325piątek 15.10.2021 godz. 15:20-16:20 (w razie potrzeby dłużej) w gab. 325----środa
6.10.2021 godz. 15:50-16:50 (w razie potrzeby dłużej) w gab. 325piątek 8.10.2021 godz. 15:5016:50 (w razie potrzeby dłużej) w gab. 325

