Zmiany w zajęciach i konsultacjach w semestrze letnim 2016/2017
Imię i nazwisko
dr Kamila Woźniak
mgr Anna Brzezińska
dr Natalya Didenko

mgr Beata Jastrowicz
beata.jastrowicz@uwr.edu.pl
dr Anna Zura

Przesunięte / odwołane zajęcia /
konsultacje
(data i godzina)
konsultacje wtorkowe przełożone na

Termin przesunięcia
(data, godzina, sala)
godz. 14.00 - 15.00 do końca sem.

godz. 8.45 – 9.45
konsultacje piątkowe przełożone na
24.04.2017 – 30.06.2017 r.
odwołane konsultacje. Zajęcia zostaną
przeprowadzone w zastępstwie:
Wstęp do filologii słowiańskiej - I rok lic.,
zastępstwo
filologia czeska
dr Maria Doroszkiewicz
Wstęp do filologii słowiańskiej - I rok lic.,
zastępstwo
filologia rosyjska gr. 3
mgr Maria Stryszewska
GWJR - fonetyka i fonologia, filologia
zastępstwo
rosyjska gr 1 i 4
dr Iwona Łuczków
konsultacje w każdy czwartek 8.45-9.45, sala 402 - do odwołania
01.05.2017 r.-03.07.2017 r.
PNJCz - gram. funkcjonalna
I rok lic. gr. 1 zajęcia w dniu 25.05
,01.06.06.2017 r.

odwołane konsultacje

PNJCz -gram. praktyczna I rok, studia
Środkowo-wschodnioeuropejskie
PNJCz - gram. funkcjonalna I rok lic. gr. 1
dr Sybilla Daković

AR

02.06.2017 r. odwołane konsultacje oraz
zajęcia:
Drugi język słowiański – j. chorwacki, II rok
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zastępstwo
dr Agnieszka Kołodziej
zastępstwo
mgr Anna Brzezińska
zajęcia w dniu 5,12,26. 05.2017 r.,
2,9.06.17

dr Iwona Łuczków

dr Iwona Łuczków

dr Dorota Żygadło-Czopnik

mgr Jacek Kudera

lic.( 8.00)
Drugi język słowiański – j. chorwacki III
rok lic. ( 9.45)
1.06.2017 r. zmiana godziny konsultacji
z 10.30-11.30
8.06.2017 r. odwołane zajęcia
GWJR I r. lic. fil. ros., gr. 1
godz. 11.30-13.00
GWJR I r. lic. fil. ros., gr. 4
godz. 13.15-14.45
12.06.2017 r. odwołane zajęcia i
konsultacje
Zajęcia zostaną odrobione:
GWJR-fonetyka (wykład) I rok lic., godz.
11.30
Seminarium licencjackie III rok lic., (13.15)
konsultacje

godz. 14.45-15.45 (g. 404)
odbędą się:
wtorek 30.05.2017 r.
godz. 11.30-13.00, sala 112
środa 07.06.2017 r.,
godz. 15.00-16.30, sala 112
15.05.2017 r.
godz. 12.15, sala 101
poniedziałek 29.05. 2017 r.
godz. 15.00-16.30, gab. 404
poniedziałek 22.05.2017 r.
godz. 14.45-15.45, gab. 404

czwartek 08.06.2017 r.
godz. 15.00-16.30, sala 313
piątek 09.06.2017 r.
godz. 8.00-9.30, sala 402
czwartek 01.06.2017 r.
godz. 15.00-15.45, sala 203
odwołane zajęcia z 10.03.2017 r.
czwartek 08.06.2017 r.
Najnowsza lit. czeska I mgr f. czeska (13.15) godz. 9.45-11.15, sala 313
zaległe konsultacje
czwartek 08.06.2017 r.
godz. 13.45-14.45
piątek 09.06.2017 r.
godz. 15.00-16.00
nieobecność z dnia 15.05.2017 r.
wtorek 13.06.2017 r.
PNJS -gramatyka i ortografia I rok lic. godz. 13.15-14.45, sala 313
odwołane zajęcia z 9.03.2017 r.
Drugi jęz. słowiański III lic. (8.00)
Turystyka kulturowa I rok lic. SŚWE (
11.30)
Lit. i kult. czeska XXI w. III lic. boh (13.15)
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odrabiamy
mgr Marcin Gaczkowski

prof. UWr, dr hab. Włodzimierz
Wysoczański

odwołane zajęcia z dnia 10.05.2017 r.
zostaną odrobione:
PNJU - praca z tekstem, I rok UzA, gr. 1,.
PNJU - praca z tekstem, I rok UzA, gr. 2

środa 31.05.2017 r.
godz. 15.00, sala 303
piątek 09.06.2017 r.
godz. 11.30, sala 307

Zaległe konsultacje zostaną przeprowadzone

piątek 09.06.2017 r.
godz. 13.15 – 14.15
poniedziałek 12.06.2017 r.
godz. 10.15 – 11.15

odwołane zajęcia z 24.-25.05.2017 r.
zostaną odrobione:
Gramatyka SCS, II lic., fi. czes., fil serb. i
chorw., 24.05.2017 r.
Historia językoznawstwa, I lic., fil. czes., fil.
ros., fil. serb. i chorw., 25.05.2017 r
Seminarium magisterskie, II mgr, fil. ros.
Seminarium magisterskie, II mgr, fil. serb. i
chorw.

prof. UWr dr hab. Oleh Beley
dr Katarzyna Chrobak

7.06.2017 r., przesunięcie godziny zajęć:
Seminarium magisterskie, II mgr, fil. serb. i
chorw. z godz. 13.15
05.06.2017 r. konsultacje zostają
przełożone
03.06.2017 r.-30.06.2017 r.
Historia lit. czeskiej I rok lic. boh., s. –

środa 07.06.2017 r.
godz. 13.15, sala 401
poniedziałek 05.06.2017 r.
16.30, sala 301
poniedziałek 5.06.2017 r.,
godz. 10.00, sala 113
poniedziałek 5.06.2017 r.,
godz. 11.30, sala 113
na godz. 15.00, sala 113
środa 07.06.2017 r.
godz. 12.00-13.00
odwołane konsultacje

(przeniesiona ze środy na wtorek)

dr Kamila Woźniak
godz. 15.00-16.30, s. 315

PNJCz -praca z tekstem, I rok boh

zastępstwo
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PNJCz- leksyka I rok boh., gr 1,

Beata Jastrowicz

PNJCz -praca z tekstem, II rok boh
PNJCz - język w realiach kultury, I rok
SŚWE
06.06.2017 r.
odwołane zajęcia i konsultacje
06.06.2017 r. konsultacje zostają
przełożone na
13.06.2017 r.
odwołane zajęcia i konsultacje
zajęcia z GWJR I rok lic. ( 13:15)
zajęcia z GWJR I rok lic. ( 15:15)

godz. 11.30-12.30

08.06.2017 r. konsultacje zostają
przełożone na

piątek 09.06.2017 r.
godz. 11.00-12.00

dr Kamila Woźniak

13.06.2017 r. konsultacje zostają
przełożone na

godz. 13.00 - 14.00.

dr Sylwia Wójtowicz

14.06.2017 r. - 18.06.2017 r.
odwołane zajęcia i konsultacje

prof. zw. dr hab. Izabella Malej

16.06.2017 r. konsultacje zostają
przełożone na

środę 14.06.2017 r.
godz. 14.00-15.00

Zajęcia z przedmiotu Środkowowschodnioeuropejska myśl społeczna
polityczna i filozoficzna I rok lic ŚWE

poniedziałek 12.06.2017 r.
godz. 9.30, sala 317

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko
dr Henryk Jaroszewicz

dr Dorota Drużyłowska

mgr Anastasia Dudina

prof. dr hab. Bogusław Bakuła

Strona 4 z 5

piątek 09.06.2017 r.
godz. 11.45-13.15, sala 212
godz. 13.30 – 15.00, sala 212

mgr. Katarzyna KordasShaginyan

12.06.2017 r.
odwołane zajęcia i konsultacje
16.06.2017 r.
odwołane konsultacje
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