INFORMACJE O ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH I DYŻURACH

Dodane 24.05


Dr hab. Ewa Bal odwołuje ćwiczenia z Mobilności kulturowej w czwartek, 24 maja o
godz. 11.30 oraz wykład Matczyństwo wobec presji performansu… o godz. 13.00.



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 23.05


Prof. Anna Łebkowska odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 28 maja.



Mgr Urszula Sochacka odwołuje ćwiczenia z Wprowadzenia do wiedzy o filmie w
dniach 5 i 12 czerwca.



Dr Bronisław Maj z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w środę, 23
maja.



Prof. Albert Gorzkowski z powodów zdrowotnych odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 24-25 maja.



Mgr Agnieszka Starzyńska odwołuje ćwiczenia z Tworzenia treści internetowych w
środę, 23 maja.

Dodane 22.05


Dr hab. Mateusz Borowski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 24 maja.



Mgr Marta Zabłocka z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 24 maja.



Dr Bronisław Maj odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we wtorek, 22 maja.



Mgr Magdalena Kukulak odwołuje ćwiczenia z Zasad skutecznej komunikacji
interpersonalnej w poniedziałek, 28 maja.



Dr hab. Teresa Frodyma informuje, że zajęcia z Grafiki Książki w dniach 22 i 23
maja oraz 29 i 30 maja odbywać się będą w Pracowni Graficznej ZPAP OK przy ul.
Asnyka 6 w godz. 11.30-13.00.



Dr Agnieszka Guzik z powodu udziału w konferencji odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w środę, 23 maja.



Dr Beata Kalęba z powodów służbowych odwołuje dyżur w dniu 24 maja.



Dr Anna Brzózka odwołuje lektorat z języka łacińskiego we wtorek, 22 maja o godz.
15.00.



Dr hab. Dorota Kozicka odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 22-23 maja.



Dr hab. Jarosław Fazan z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia
dydaktyczne i dyżury w dniach 22-24 maja.



Prof. Wacław Walecki z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w środę, 23 maja br.



Dr hab. Katarzyna Fazan odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 22-24 maja
z powodu służbowego wyjazdu na konferencję. Zajęcia zostaną odrobione.

Dodane 21.05


Dr hab. Agnieszka Marszałek z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w poniedziałek, 21 maja.



Dr Agata Kwaśnicka-Janowicz odwołuje dyżur w poniedziałek, 21 maja. Zajęcia
dydaktyczne w tym dniu odbędą się według planu.

Dodane 18.05


Dr Iwona Boruszkowska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 22-24 maja.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dodane 17.05


Dr Jakub Koryl z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne
w czwartek, 24 maja.



Prof. Zofia Zarębianka z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i
seminarium magisterskie we wtorek, 22 maja. Ćwiczenia z Historii literatury polskiej…
w tym dniu odbędą się według planu.



Prowadzony przez dr Beatę Kalębę wykład lit. obcej - litewskiej z dnia 26
kwietnia zostanie odrobiony w piątek, 25 maja o godz. 9:45, p. 51 (Gołębia 20, IV p.).



Dzisiejszy dyżur Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
Samorządu Studentów Polonistyki odbędzie się w godz. 9.30-11.00.

Dodane 16.05



Dr Monika Świerkosz z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia w
dniach 22-23 maja.



Prof. Anna Łebkowska z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia
dydaktyczne
w czwartek, 17 maja.



Mgr Pavlo Levchuk odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 17 maja.

Dodane 15.05


Prof. Eugenia Prokop-Janiec przenosi dyżur ze środy, 16 maja na piątek, 18 maja
godz. 9.30-10.30.



Prof. Dariusz Kosiński z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia
dydaktyczne i dyżur we wtorek, 22 maja.



Dr hab. Jakub Momro z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia dydaktyczne
i dyżury w dniach 17 maja – 5 czerwca.



Dr hab. Ewa Bal odwołuje dyżur we wtorek, 15 maja o godz. 11.30 oraz Warsztaty z
przekładu literackiego o godz. 13.15.



Dr hab. Andrzej Zawadzki z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i
zajęcia dydaktyczne w czwartek, 17 maja.



Prof. Józef Kąś odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 15 maja.



Prof. Tadeusz Kornaś odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur we wtorek, 22 maja.



Dr Anna Pekaniec z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia dydaktyczne i
dyżur w poniedziałek, 21 maja.

Dodane 14.05

Dr Joanna Szewczyk odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 15-17.05.
Dodane 11.05


Dyżur prof. Anny Janus-Sitarz we wtorek, 15 maja będzie wyjątkowo prowadzony w
godz. 10.30-11.30.



Prof. Janusz Gruchała przenosi dyżur z czwartku, 17 maja na środę, 16 maja godz.
13.30-15.00, s. 65.



Dyżur prof. Janusza Gruchały w czwartek, 24 maja zostaje przeniesiony na godz.
10.00-11.30.

Dodane 10.05


Dyżur prof. Jacka Popiela w czwartek, 10 maja rozpocznie się o godz. 16.45.



Dr Rafał Młyński z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w poniedziałek, 14 maja.



Prof. Anna Janus-Sitarz z powodu obowiązków służbowych odwołuje wykład Teatr i
film w edukacji polonistycznej w czwartek, 10 maja o godz. 13.15.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand przenosi dyżur z czwartku, 10 maja na
piątek, 18 maja godz. 12.00.



Prof. Grzegorz Niziołek z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 15-17 maja.



Prof. Marian Stala odwołuje dyżur w czwartek, 10 maja.

Dodane 09.05


Prof. Janusz Gruchała z powodu obowiązków służbowych przenosi dyżur z
czwartku, 10 maja na piątek, 11 maja godz. 10.00-11.30.



Dr Wawrzyniec Miścicki w dniach 10 i 17 maja odwołuje zajęcia i dyżur z powodu
wyjazdu służbowego.



Dr hab. Jerzy Franczak z powodu obowiązków służbowych odwołuje następujące
zajęcia dydaktyczne w środę, 9 maja:
11.30 Historia literatury polskiej 1945-1989;
13.15 Literatura najnowsza. Seminarium licencjackie o godz. 9.45 odbędzie się wg
planu.



Prof. Andrzej Romanowski z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur w
czwartek, 10 maja.



Dr hab. Iwona Węgrzyn odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 8-10 maja z
powodu choroby.
Dr Paulina Gajda-Gałuszka odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 10 maja. Zajęcia
zostaną odrobione w formie e-learningowej.



Dodane 08.05

Dr Ewa Horwath z powodu choroby odwołuje dyżury i zajęcia dydaktyczne w dniach
8-22 maja.

Dodane 07.05


Dr Agnieszka Wanicka odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 8-9 maja w
związku z wyjazdem służbowym.



Prof. Wacław Walecki z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w środę, 9 maja.



Prof. Jarosław Fazan z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżury i zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 17 maja.



Prof. Renata Przybylska z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 17 maja.



Dr Anna Piechnik z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 9-10 maja.



Dr Karolina Czerska odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 8 maja.



Dr Beata Ziajka z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w środę, 9 maja.

Dodane 04.05


Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek odwołuje zajęcia i dyżur 10 maja.



Mgr Urszula Sochacka odwołuje zajęcia Wstęp do wiedzy o filmie z 8 maja (godz.
8.00-9.30).



Mgr Alicja Fidowicz odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 7 i 8 maja.

Dodane 02.05


Dr Małgorzata Sokalska przenosi ćwiczenia z Literatury Młodej Polski z piątku, 4
maja godz. 13.15 na piątek, 11 maja godz. 15.00.



Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 10 maja.

Dodane 27.04




Dr Małgorzata Sokalska przenosi zajęcia Literatura porównawcza: Polsko-rosyjskie
lektury paralelne z piątku, 4 maja godz. 9.45 na piątek, 25 maja godz. 8.00.
Mgr Rafał Mazur odwołuje zajęcia z Kultury języka w dniu 4 maja. Zajęcia zostaną
odrobione w formie e-learningowej.Dodane 26.04



Dr Beata Kalęba z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 26 kwietnia.



Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 26 kwietnia.



Dr hab. Robert Dębski z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek,
26 kwietnia.



Prof. Jacek Popiel z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur w czwartek,
26 kwietnia.



Dr hab. Dorota Wojda odwołuje dyżur w czwartek, 26 kwietnia.

Dodane 25.04

Mgr Katarzyna Kucia odwołuje dyżur i ćwiczenia z Interpretacji dzieła muzycznego w
czwartek, 26 kwietnia (godz. 16.45 i 18.30 – dwie grupy). Ćwiczenia zostaną
odpracowane w formie wyjścia na koncert.
Dodane 24.04


Prof. Anna Łebkowska z powodu wyjazdu służbowego odwołuje wykład z
Wprowadzenia do antropologii kultury w czwartek, 26 kwietnia.



Dr Anita Całek z powodu wyjazdu naukowego odwołuje zajęcia dydaktyczne oraz
dyżur w dniach 22-29 kwietnia. Wykład z Literatury porównawczej w dniu 25 kwietnia
o godz. 13.15 odbędzie się według planu.



Dr Marcin Kościelniak z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia dydaktyczne
w środę, 25 kwietnia oraz dyżur w czwartek, 26 kwietnia.



Mgr Szymon Kukulak odwołuje ćwiczenia z Kultury eksperymentu we wtorek, 24
kwietnia o godz. 18.30.



Prof. Jakub Niedźwiedź z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur we wtorek,
24 kwietnia.

Dodane 23.04


Prof. Halina Kurek odwołuje dyżur we wtorek, 8 maja. Seminarium magisterskie w
tym dniu odbędzie się wg planu.



Dr Michalina Kmiecik przenosi dyżur z czwartku, 26 kwietnia na wtorek 24 kwietnia
na godz. 10.00.



Dr Agata Kwaśnicka-Janowicz z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 23-24 kwietnia.



Prof. Leszek Polony odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 27 kwietnia.



Prof. Andrzej Waśko odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 23
kwietnia z powodu innych obowiązków.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie

Dodane 18.04



Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski odwołuje dyżur w czwartek, 19 kwietnia.



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki przenosi dyżur z czwartku (19.04) na środę (18.04) godz. 16:30-18:00.

Dodane 17.04


Prof. Anna Czabanowska-Wróbel odwołuje dyżur w poniedziałek, 14 maja z
powodu obowiązków służbowych.



Dr hab. Ewa Bal odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 19 kwietnia.



Zajęcia grupy dr hab. Joanny Hobot-Marcinek z Dydaktyki języka i literatury w
szkole podstawowej w środę, 18 kwietnia odbędą się w szkole pod opieką
nauczyciela.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek,
17 kwietnia.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 19 kwietnia.



Mgr Agnieszka Starzyńska odwołuje ćwiczenia Tworzenie treści internetowych w
środę, 18 kwietnia o godz. 11.30 i 15.00 (dwie grupy). Zajęcia zostaną odrobione w
terminie ustalonym ze studentami.



Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w czwartek,
19 kwietnia.



Dr Ewa Horwath z powodu choroby odwołuje dyżury i zajęcia dydaktyczne w dniach
17-24 kwietnia.

Dodane 16.04


Dr hab. Kazimierz Sikora z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia w
dniach 16-20 kwietnia.



Prof. Roman Dąbrowski odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 25-26
kwietnia.



Dr Beata Ziajka z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 17-18 kwietnia.



Przewodnicząca WRSS WP UJ odwołuje dyżur w poniedziałek, 16 kwietnia.



Mgr Karolina Górniak-Prasnal z powodu wyjazdu naukowego odwołuje zajęcia
dydaktyczne w poniedziałek, 16 kwietnia.



Prof. Maciej Urbanowski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia i dyżury w
dniach 16-27 kwietnia.

Dodane 12.04




Mgr Martyna Szczepaniak odwołuje ćwiczenia ze Stylistyki praktycznej w czwartek,
19 kwietnia o godz. 18:30.
Prof. Tomasz Majewski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia w
piątek, 13 kwietnia.

Dodane 11.04


Dr Marta Rusek z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w piątek,
13 kwietnia.



Prof. Roman Dąbrowski odwołuje seminarium licencjackie w czwartek, 12 kwietnia o
godz. 11:30.



Mgr Marzena Dąbrowska odwołuje zajęcia w dniu 11 kwietnia z powodu choroby.



Dr Łucja Iwanczewska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 19-20 kwietnia z
powodu wyjazdu na konferencję.



Dyżur prof. Anny Łebkowskiej w piątek, 13 kwietnia zostaje przeniesiony na godz.
13:00.



Dr Bronisław Maj odwołuje zajęcia dydaktyczne w środę, 11 kwietnia.

Dodane 10.04


Dr Beata Kalęba przenosi dyżur z czwartku, 12 kwietnia na piątek, 13 kwietnia godz.
10:00, p. 51.



Dr hab. Katarzyna Fazan odwołuje dyżur we wtorek, 10 kwietnia. Dyżur zostaje
przeniesiony na czwartek, 12 kwietnia godz. 15:00.



Dr Edyta Gracz-Chmura odwołuje wykład Kraków w XIX wieku - literatura i folklor w
czwartek, 12 kwietnia godz. 16:45. Zajęcia zostaną odrobione w formie ustalonej ze
studentami.



Dr hab. Ewa Bal z powodu wyjazdu zagranicznego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 10-12 kwietnia.

Dodane 09.04


Dr Rafał Młyński odwołuje zajęcia i dyżur w poniedziałek, 16 kwietnia. Zajęcia
zostaną odrobione w ustalonym terminie.



Dr Beata Kalęba odwołuje zajęcia dydaktyczne w środę, 11 kwietnia.



Dr Tomasz Kunz odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 10-13 kwietnia.



Dr Lidia Grzybowska odwołuje zajęcia i dyżur w poniedziałek, 9 kwietnia.



Dr Małgorzata Szumna z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w
poniedziałek, 9 kwietnia.



Dr Renata Gadamska-Serafin odwołuje zajęcia we wtorek 10 kwietnia (Orient w
literaturze..., godz. 16:45-18:15). Zostaną one odrobione w dniu 17 kwietnia (godz.
18:30-20:00) w sali nr 13.



Prof. Monika Szpiczakowska odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 9
kwietnia.



Dr hab. Aneta Załazińska z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
poniedziałek, 9 kwietnia. Dyżur zostaje przeniesiony na środę, 11 kwietnia o godz.
11:00.



Prof. Dariusz Kosiński z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia i dyżur w
dniach 9-13 kwietnia.

Dodane 05.04


Dr Magdalena Komorowska odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w piątek, 6
kwietnia.



Dr Michalina Kmiecik odwołuje dyżur w czwartek, 5 kwietnia. Dodatkowy dyżur
odbędzie się w poniedziałek, 9 kwietnia o godz. 13:00, s. 41.



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 04.04



Dr Andrzej Nowakowski odwołuje wykład z Historii sztuki w dniu 4 kwietnia (środa).

Dodane 03.04


W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Olga Płaszczewska odwołuje zajęcia i
dyżur w dniach 9 i 10 kwietnia 2018.Terminy odpracowywania zajęć, zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami:
Historia i metodologia badań porównawczych (za poniedziałek 9/04) - wtorek,
24/04/18, s. 3 (dawna 1), ul. św. Anny, godz. 8:05;
Literatura obca: literatura włoska (za wtorek 10/04) - zajęcia zostały odpracowane
we wtorek, 27/03/18, s. 3 (dawna 1), ul. św. Anny, godz. 8:05;

Komparatystyczne seminarium magisterskie (za wtorek 10/04) - wtorek, 17/04/18,
s. 31, ul. Gołębia 20 (III p.), godz. 13:15;
Dyżur w dniu 17/04/18 zostaje wyjątkowo przeniesiony na godz. 15:00, s. 31, ul.
Gołębia 20 (III p.).



Podczas nieobecności prof. Włodzimierza Szturca zajęcia, w zastępstwie,
poprowadzą doktoranci zgodnie z poniższym wykazem:
11 kwietnia:
godz. 9:45 – 11:15 - moduł „Maski”, wot II r., mgr Kamil Karski;
godz. 15:00 – 16:30 - „Antropologia kultury”, wot I r. mgr Kamil Karski.
12 kwietnia:
godz. 16:45 – 18:15, „Od logosu do sceny”, moduł wot II r., mgr Magdalena RusekKarska.
26 kwietnia:
15.00 – 16.30 - „Poetyka i wersologia” – wot, mgr Rafał Kołsut;
16. 45 – 18.15 - „Od logosu do sceny” – moduł wot, mgr Rafał Kołsut.

Dodane 29.03


Prof. dr hab. Janusz Gruchała przenosi seminarium magisterskie dla studentów II
roku z dnia 4 kwietnia (środa) na 5 kwietnia (czwartek, godz.16:45).



Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje w czwartek, 29 marca następujące zajęcia:
Poetyka
Poetyka
Pogranicza

z
z

elementami
elementami
kultury

teorii
teorii
polskiej

literatury
literatury

godz.
godz.
godz.

13:15;
15:00;
16:45.

Ww. zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


Prof. Andrzej Romanowski odwołuje ćwiczenia z Literatury Młodej Polski w czwartek,
29 marca o godz. 11:30. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dodane 28.03


Prof. Jacek Popiel odwołuje dyżur w czwartek, 29 marca.



Dr Magdalena Knapek odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 29 marca.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand odwołuje dyżury w środę, 28 marca oraz
czwartek, 29 marca. Dyżur zostaje przeniesiony na środę, 4 kwietnia od godz. 12:00.



Dr hab. Magdalena Siwiec z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 2829 marca.

Dodane 27.03


Dr Jakub Koryl przenosi zajęcia z iteratury porównawczej z czwartku, 29 marca na
piątek, 6 kwietnia godz. 9:45-11:15 s. 51a.



Dyżur dr Anity Całek zostaje przeniesiony z czwartku, 29 marca na środę, 28 marca
godz. 15:00-16:30 s. 36. Seminarium licencjackie zostaje przeniesione z czwartku, 29

marca na środę, 4 kwietnia godz. 15:00-16:30 s. 36. Podstawy warsztatu
literaturoznawczego w dniu 29 marca zostaną zrealizowane w formie e-learningowej
(na Platformie PEGAZ).


Prof. Anna Czabanowska-Wróbel z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne
w czwartek, 29 marca.



Dr hab. Dorota Kozicka z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 27-29
marca.

Dodane 26.03


Dr hab. Olga Katafiasz z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w środę, 28
marca.



Dyżur prof. Anny Łebkowskiej
we wtorek, 27 marca rozpocznie się o godz. 11:00 z powodu udziału w posiedzeniu
Senackiej Komisji.



Dr hab. Józef Wróbel odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 26
marca.



Prof. Leszek Polony odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 6 kwietnia.



Dr Katarzyna Bester-Ostrowska z powodu wyjazdu zagranicznego odwołuje zajęcia
dydaktyczne w środę, 28 marca.

Dodane 22.03




Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand przenosi dyżur z czwartku, 22 marca godz.
12:00 na środę, 28 marca godz. 12:00.
Prof. Jerzy Jarzębski z powodu udziału w sesji naukowej odwołuje Warsztaty
krytyczne w czwartek, 22 marca o godz. 11:30.
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 20.03


Dr Rafał Młyński odwołuje zajęcia w dniu 26 marca. Zajęcia zostaną odrobione w
późniejszym terminie.



Prof. dr hab. Zofia Zarębianka odwołuje dyżur w dniu 20 marca.



Dr Agnieszka Wanicka odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 20-21 marca z powodu
choroby.



Dr Ewa Horwath odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 20-27 marca z powodu choroby.



Dr Magdalena Knapek odwołuje zajęcia w dniu 20 marca.

Dodane 19.03


Prof. Jolanta Antas odwołuje dyżur w poniedziałek, 19 marca.




Dyżur prof. Anny Łebkowskiej we wtorek, 20 marca zostaje odwołany z powodu
wyjazdu na posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Prof. Jolanta Antas z powodu choroby odwołuje wykład w czwartek, 22 marca.



Dr hab. Dorota Kozicka z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach
20-21 marca.



Dyżur dr Anny Pekaniec w poniedziałek, 26 marca rozpocznie się wyjątkowo o
godz. 10:30.



Przewodnicząca WRSS WP UJ odwołuje dyżur w poniedziałek 19 marca.

Dodane 16.03
1. Dr hab. Maciej Rak z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia w

czwartek, 22 marca.
2.

Dr Justyna Winiarska odwołuje zajęcia w piątek, 23 marca z powodu udziału w
konferencji.

3.

Prof. Jakub Niedźwiedź z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżury w dniach
20 i 27 marca.

Dodane 15.03

Mgr Jacek Taran odwołuje ćwiczenia Fotografia – rola komunikacji i funkcje
społeczne w poniedziałek, 19 marca godz. 13:15-14:45.
Dodane 14.03


Dr hab. Dorota Wojda z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 15 marca.



Dr Anna Chudzik z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniach 15-16 marca.



Mgr Kinga Siewior odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 15 marca. Zajęcia
zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Dyżur prof. Ryszarda Nycza w poniedziałek, 19 marca zostaje przeniesiony z godz.
11:00-13:00 na 12:30-14:00.

Dodane 13.03



Dyżur prof. Janusza Gruchały w czwartek, 15 marca odbędzie się w godz. 14:3016:00.
Prof. Roman Dąbrowski odwołuje dyżur w środę, 14 marca. Zajęcia dydaktyczne w
tym dniu odbędą się według planu.

Dodane 12.03


Prof. Jolanta Antas odwołuje dyżur w poniedziałek, 12 marca. Zajęcia dydaktyczne
w tym dniu odbędą się według planu.



Prof. Jolanta Antas z powodu choroby odwołuje wykład z Teorii języka w czwartek,
15 marca o godz. 15:00.



Dr Anna Brzózka odwołuje lektorat z języka łacińskiego we wtorek, 13 marca o godz.
15:00.



Mgr Olga Szmidt odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 13-14 marca.



Dr hab. Grzegorz Zając przenosi dyżur z poniedziałku, 12 marca godz. 15:00 na
wtorek, 13 marca godz. 13:00.



Dr Karina Jarzyńska odwołuje ćwiczenia Intermedialność: Tekst we współczesnych
sztukach wizualnych w poniedziałek, 12 marca o godz. 15:00.



Prof. Andrzej Waśko odwołuje dyżur i zajęcia w poniedziałek, 12 marca.



Dr hab. Dorota Wojda odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 12 marca.



Dr Iwona Boruszkowska odwołuje ćwiczenia z Poetyki z elementami teorii literatury
we wtorek, 13 marca o godz. 18:30 oraz Warsztaty krytyczne w środę, 14 marca o
godz. 18:30. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

Dodane 08.03


Dr hab. Ewa Bal odwołuje zajęcia w czwartek, 8 marca.



Dr Barbara Batko-Tokarz odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 8 marca.



Dr Andrzej Nowakowski z powodu choroby odwołuje Seminarium magisterskie w
czwartek, 8 marca o godz. 9:45.

Dodane 07.03


Dr hab. Dorota Kozicka z powodu choroby odwołuje warsztat z Literatury
porównawczej w środę, 7 marca o godz. 15:00.



Dr Andrzej Nowakowski z powodu choroby odwołuje wykład z Historii sztuki
europejskiej w środę, 7 marca o godz. 11:30.



Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 8 marca.



Dr hab. Paweł Bukowiec z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia w
czwartek, 8 marca.

Dodane 06.03


Dyżur dr. Marcina Kościelniaka w czwartek, 8 marca będzie wyjątkowo prowadzony
w godz. 11:00-12:30.



Dr hab. Dorota Wojda z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 8 marca.




Prof. Jolanta Antas odwołuje wykład w czwartek, 8 marca.
Dr Renata Gadamska-Serafin z powodu choroby odwołuje zajęcia we wtorek, 6
marca. (Orient w literaturze..., godz. 16:45-18:15). Zajęcia zostaną odrobione w dniu
27 marca o godz. 18:30-20:00 w sali nr 13.

Dodane 05.03


Dr hab. Robert Dębski odwołuje dyżur we wtorek, 6 marca. Zajęcia dydaktyczne w
tym dniu odbędą się według planu.



Mgr Anastasia Nabokina odwołuje ćwiczenia Wizualność i widowiskowość w
perspektywie antropologii ciała w dniach 12 i 19 marca. Zajęcia zostaną odrobione w
formie e-learningu.
Dr hab. Dorota Wojda odwołuje zajęcia w poniedziałek, 5 marca.



Dr hab. Katarzyna Fazan z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur we wtorek, 6
marca.

Dodane 02.03


Prof. Anna Łebkowska z powodu obowiązków służbowych odwołuje Seminarium
magisterskie w poniedziałek, 5 marca o godz. 9:45. Pozostałe zajęcia w tym dniu
odbędą się według planu.



Dr hab. Iwona Węgrzyn z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia i dyżur w
dniach 5-7 marca.



Dr hab. Dorota Załazińska z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia i dyżur
w poniedziałek, 5 marca.



Mgr Bernadeta Cich odwołuje ćwiczenia z Retoryki mediów w piątek, 2 marca.

Dodane 01.03


Prof. Ewa Skorupa z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia we wtorek, 6
marca. Zajęcia zostaną odrobione.



Prof. Wojciech Baluch z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w piątek, 2
marca.



Dr Agnieszka Kania w związku z wyjazdem służbowym odwołuje dyżur i zajęcia w
piątek, 2 marca br. Ćwiczenia z dydaktyki (II rok lic.) odbędą się w formule elearningu.



Dyżur dr. Marcina Kościelniaka w czwartek, 1 marca zostaje przeniesiony na godz.
15:00-16:30.

Dodane 28.02


Prof. Zofia Zarębianka z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur do 9 marca
włącznie.



Prof. Eugenia Prokop-Janiec odwołuje dyżur w środę, 7 marca. Zajęcia
dydaktyczne w tym dniu odbędą się według planu.



Prof. Tomasz Majewski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia w
piątek, 2 marca.



Dr Maria Kobielska odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 13-14 marca.

Dodane 27.02


Dr Anna Piechnik z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 28 II - 1 III.

Dodane 26.02


Dr Anna Pekaniec z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia dydaktyczne i
dyżur w poniedziałek, 5 marca. Zajęcia zostaną odrobione w terminach i formie
ustalonej ze studentami.



Prof. Marek Dębowski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżury i zajęcia
dydaktyczne w dniach 5-16 marca.



Prof. Halina Kurek z powodu wyjazdu służbowego odwołuje wykłady w poniedziałek,
5 marca.



Dr hab. Artur Grabowski odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w środę, 28 lutego.



Dr Karolina Czerska z powodu choroby odwołuje zajęcia z Kultury Krakowa XX
wieku w dniu 27 lutego (wtorek).



Prof. Gabriela Matuszek-Stec z powodu choroby odwołuje dyżur oraz zajęcia we
wtorek, 27 lutego.

Dodane 23.02


Prof. Monika Szpiczakowska odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 26-27
lutego.



Prof. Wacław Walecki z powodu obowiązków służbowych odwołuje zajęcia w dniu
28 lutego (środa).

Dodane 21.02


Dyżur prof. Janusza Gruchały w czwartek, 22 lutego zostaje przeniesiony na godz.
9:00 i potrwa do 11:00.



Dr hab. Andrzej Juszczyk odwołuje dyżur w środę, 21 lutego o godz. 13:15.



W związku z urlopem dr Magdalena Komorowska przenosi dyżur z dnia 23 lutego
(piątek) na 26 lutego (poniedziałek), w godzinach 9:00-10:30, p. 66. W pilnych
sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Dodane 20.02


Prof. Maria Korytowska odwołuje dyżur we wtorek, 20 lutego br.



Dr Tomasz Majkowski w dniach 27 lutego - 27 marca przyjmuje na dyżurach w
godzinach 16:00 - 16:30.

Dyżur dr hab. Olgi Płaszczewskiej w środę, 21 lutego zostaje przeniesiony z godz. 13:15
na 10:30.Dodane 19.02


Dyżur prof. Gabrieli Matuszek-Stec we wtorek, 20 lutego zostaje przeniesiony z
godz. 16:00 na godz. 14:00.

Dodane 16.02


Dyżur dr. Mateusza Antoniuka w dniu 17 lutego zostaje odwołany z powodu
choroby.



Dyżur dr Małgorzaty Sułek w sesji poprawkowej odbędzie się 20.02 (wtorek) w
godzinach 18:00-19:00 w Instytucie Muzykologii UJ, s. 12 (I piętro).

Dodane 14.02


Najbliższy dyżur Pana Rektora prof. dr. hab. Jacka Popiela odbędzie się 22
lutego godz. 16:30. Dyżury w czasie przerwy semestralnej nie odbywają się (dot. 15
lutego).

Dodane 08.02


Dyżur Pana Rektora prof. dr. hab. Jacka Popiela w dniu 8 lutego zostaje odwołany.

Dodane 06.02


Dyżur dr. hab. Michała Rusinka w dniu 6 lutego zostaje odwołany.



Dyżur dr Michaliny Kmiecik w dniu 5 lutego zostaje przeniesiony na 9 lutego
godz.18:30 sala 41.



Dr hab. Aneta Załazińska w dniu 7 lutego odwołuje dyżur.

Dodane 02.02


Dyżur dr Magdaleny Komorowskiej w dn. 2 lutego zostaje odwołany.

Dodane 01.02



Dr hab. Dorota Wojda w czwartek 1 lutego odwołuje dyżur.
Prof. dr hab. Antonina Miklasińska-Lubaszewska w czwartek 1 lutego odwołuje
dyżur.

Dodane 31.01


Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl w tym tygodniu wyjątkowo dyżur przeniesiony z
czwartku (1 lutego) na piątek 2 lutego, godz. 12:00-13:00, sala 70.



Dr hab. Piotr Oczko przekłada wykład na Tekstach Kultury (II rok), Historia sztuki
europejskiej do końca XIX wieku z dnia 1 marca (odwołuje konsultacje w tym
dniu) na piątek, 2 marca, godz. 16:45-18:15, sala 52. Odwołuje dyżur w dn. 29
stycznia br.

Dodane 29.01


Prof. dr hab. Monika Szpiczakowska odwołuje dyżur w dn. 29 stycznia br.



Prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź z powodu wyjazdu odwołuje dyżur we wtorek 30
stycznia br.

Dodane 25.01


Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej odwołuje swój dzisiejszy
dyżur.

Dodane 24.01


Mgr Magdalena Moskal odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 24 stycznia br.



Prof. dr hab. Andrzej Romanowski odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne do dnia
29 stycznia (włącznie) br. (w sprawach pilnych Profesor prosi o kontakt telefoniczny)



Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne do dnia 2 lutego
(włącznie) br.



Dr Barbara Kaszowska-Wandor odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 24 stycznia
br.



Dr hab. Ewa Bal odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniu 24 stycznia br.

Dodane 18.01



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej odwołuje swój dzisiejszy
dyżur.



Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur w dniach 18 i 19
stycznia.

Dodane 17.01


Dr Agnieszka Kania odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur w piątek, 19 stycznia
ćwiczenia z dydaktyki (ll rok lic.) odbędą się w czwartek 18.01.



Dr Bronisław Maj odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur w środę, 17 stycznia.

Dodane 16.01


Dr hab. Dorota Kozicka przenosi dyżur z czwartku, 18 stycznia na piątek, 19
stycznia o godz. 15:00.



Dr Michalina Kmiecik z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 1719 stycznia br.



Dr Urszula M. Pilch z powodu choroby odwołuje dyżury i zajęcia dydaktyczne w
dniach 16-26 stycznia br.



Dr Bronisław Maj z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 16
stycznia br.



Dr Patrycja Pałka z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we
wtorek, 16 stycznia br.

Dodane 15.01


Prof. Anna Janus-Sitarz odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 16 stycznia br. z
powodu wyjazdu służbowego.



Dr Michalina Kmiecik odwołuje dyżur we wtorek, 16 stycznia br.



Prof. Janina Labocha z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 16-17 stycznia br.

Dodane 12.01 piątek:


Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i
zajęcia dydaktyczne w dniach 16-18 stycznia br.



Mgr Marcin Kośka odwołuje zajęcia z Publikacji elektronicznych w dniu 16 stycznia
(wtorek).

Dodane 11.01 czwartek:


Prof. Andrzej Romanowski odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w czwartek, 18
stycznia br.



Prof. Renata Przybylska odwołuje seminarium magisterskie w poniedziałek, 15
stycznia 2018 r.



Dr Lidia Grzybowska z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 15-16 stycznia br.



Prof. Jacek Popiel odwołuje dyżur w czwartek, 25 stycznia br.



Mgr Katarzyna Kucia z powodu choroby odwołuje zajęcia z Interpretacji dzieła
muzycznego w czwartek, 11 stycznia 2018 r.

Dodane 10.01 środa:


Dr Michalina Kmiecik z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 1012 stycznia 2018 r.



Dr hab. Magdalena Heydel odwołuje dyżur w dniu 11 stycznia (czwartek).



Prof. Jacek Popiel odwołuje dyżur w czwartek, 11 stycznia br.



Zajęcia z Dziedzictwa kulturowego Krakowa prowadzone przez dr. Stanisława
Dziedzica w czwartek, 11 stycznia br. odbędą się w kościele Bożego Ciała (ul.
Bożego Ciała 6, na Kazimierzu), tj. w skarbcu, bibliotece klasztornej – Kanoników
Loretańskich, o godz. 16.45.



Studenci uczęszczający na wykład z „Kulturowej teorii literatury” prof.
Ryszarda Nycza w czwartki o 11:30 są zaproszeni na odbywającą się w tym
czasie w auli 06 konferencję „Świadek: jak się staje, czym jest?”



Studenci uczęszczający na wykład z „Teorii kultury” prof. Ryszarda Nycza w
piątek 12 stycznia o 11:30 są zaproszeni na odbywającą się w tym czasie w auli
06 konferencję „Świadek: jak się staje, czym jest?”



Wykład „Literatura obca: francuska” prof. Marka Dębowskiego w czwartek 11
stycznia odbędzie się wyjątkowo w sali 206.



Wykład „Teoria języka” prof. Jolanty Antas w czwartek 11 stycznia odbędzie się
wyjątkowo w sali 302.



Wykład „Przemiany społeczno-komunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku” dr hab.
Ewy Michny w czwartek 11 stycznia o 18:30 odbędzie się wyjątkowo w sali 302.



Wykład „Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych” dr Joanny
Winiarskiej 12 stycznia odbędzie się wyjątkowo w sali 302.



Wykład „Historia filozofii” dr. hab. Michała Ostrowickiego w piątek 12 stycznia
odbędzie się wyjątkowo w sali 302.

Dodane 9.01 wtorek:


Dr Jakub Koryl przenosi dyżur z czwartku, 18 stycznia br. na wtorek, 16 stycznia br.
godz. 11:30-13:00, s. 51 a.

Dodane 8.01 poniedziałek:


Dr hab. Elżbieta Rybicka z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia w
środę, 10 stycznia 2018 r.



Dr Bronisław Maj z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur do piątku, 12 stycznia.



Dr Małgorzata Banach przenosi dyżur z wtorku, 9 stycznia 2018 r. na środę, 10
stycznia 2018 r. godz. 11:30-13:00.



Dr Agnieszka Guzik z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 9-12 stycznia 2018 r.



Prof. Włodzimierz Szturc odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 11 stycznia (czwartek).



Dr hab. Anna Seretny z powodu wyjazdu odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we
wtorek, 9 stycznia 2018 r.



Dr hab. Andrzej Waśko odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 8
stycznia br.



Dr hab. Dorota Wojda odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 8 stycznia br.
Studenci I roku studiów I stopnia na kierunku Edytorstwo są proszeni o złożenie prac
plastycznych przygotowanych w ramach ćwiczeń z Poetyki w p. 41 (Katedra Teorii
Literatury).

Dodane 5.01 piątek:


Prof. Zofia Zarębianka z powodu choroby odwołuje seminarium magisterskie we
wtorek, 9 stycznia 2018 r. o godz. 9:45 oraz dyżur o godz. 13:00. Konwersatorium z
Historii literatury polskiej 1918-1945 odbędzie się wg planu o godz. 11:30.



Dyżur dr. Marcina Kościelniaka w czwartek, 11 stycznia 2018 r. będzie wyjątkowo
prowadzony w godz. 9:30–11:00.



Dr Ewa Nowak z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 5 stycznia
2018 r.

Dodane 4.01 czwartek:


Prof. Anna Pilch z powodu choroby odwołuje seminaria magisterskie oraz dyżury w
dniach 11 stycznia – 31 stycznia 2018 r.



Prof. Albert Gorzkowski z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 5 stycznia
(piątek).



Dyżur dr hab. Joanny Hobot-Marcinek w czwartek, 4 stycznia 2018 r. wyjątkowo
rozpocznie się o godz. 11:00.



Dr Sebastian Borowicz odwołuje dzisiejsze zajęcia dydaktyczne.

Dodane 3.01 środa:


Dr hab. Katarzyna Fazan z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 4 stycznia 2018 r.



Dr Marta Rusek z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżury do 12 stycznia br.



Dr Beata Kalęba z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w czwartek, 4 stycznia 2018 r. Wykład z literatury litewskiej zostanie
odrobiony w piątek, 19 stycznia o godz. 11:30 w sali nr 8.



Prof. Zofia Zarębianka z powodu choroby odwołuje wykład z Historii literatury
polskiej 1918-1945 w czwartek, 4 stycznia 2018 r.

Dodane 21.12 czwartek:



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.
Przewodnicząca Wydziałowej Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Samorządu Studentów Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 20.12 środa:


Dr hab. Jakub Momro odwołuje dyżur i seminarium magisterskie w czwartek, 21
grudnia br.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand przenosi dyżur ze środy, 3 stycznia 2018 r.
na czwartek, 11 stycznia 2018 r. godz. 12:00, s. 36.



Mgr Marcin Studziński odwołuje warsztaty z języka jidysz w środę, 3 stycznia 2018
r. o godz. 13:15. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Prof. Tomasz Majewski odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 21 grudnia br.



Dr hab. Dorota Kozicka odwołuje ćwiczenia ze Współczesnej literatury światowej w
środę, 20 grudnia br. o godz. 16:45.



Dr Jakub Czernik odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 21 grudnia (czwartek).



Prof. Jolanta Antas odwołuje wykład z Gier i rytuałów komunikacyjnych w środę, 20
grudnia br. o godz. 15:00.



Dr Edyta Gracz-Chmura z powodu wyjazdu służbowego odwołuje wykład Kraków w
XIX wieku - literatura i folklor w czwartek, 21 grudnia br. godz. 16:45.



Dr Magdalena Komorowska w dniu 20 XII odwołuje wszystkie zajęcia oraz dyżur w
dniu 22 XII.

Dodane 19.12 wtorek:


Prof. Zofia Zarębianka odwołuje dyżur we wtorek, 19 grudnia br.

Dodane 18.12 poniedziałek:


Dr Małgorzata Szumna z powodu choroby odwołuje zajęcia w poniedziałek, 18
grudnia br.



Prof. Bronisława Ligara przenosi dyżur z poniedziałku, 18 grudnia na wtorek, 19
grudnia, godz. 9:00, s. 29.



Prof. Anna Burzyńska z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 18-19 grudnia.

Dodane 15.12 piątek:


Mgr Aleksandra Serafin odwołuje zajęcia z Kultury języka w piątek, 15 grudnia br.
Zajęcia zostaną odrobione w formie e-learningowej na Platformie PEGAZ, w terminie
ustalonym ze studentami.

Dodane 14.12 czwartek:


Dr Magdalena Komorowska w dniu 15 XII 2017 odwołuje dyżur z powodów
rodzinnych. Zajęcia z tekstologii zaplanowane na ten dzień odbędą się w dniu
26.01.2018 r.



Prof. Anna Pilch z powodów zdrowotnych odwołuje seminarium magisterskie i dyżur
w czwartek, 14 grudnia br.



Dr hab. Magdalena Siwiec z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne
w czwartek, 14 grudnia br.



Dr hab. Katarzyna Fazan odwołuje wykład ze Scenografii teatralnej w czwartek, 14
grudnia br. o godz. 16:45. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dodane 13.12 środa:


Mgr Katarzyna Kucia z powodu choroby odwołuje ćwiczenia z Interpretacji dzieła
muzycznego (grupy o godz. 16:45 i 18:30) w czwartek, 14 grudnia br.



Dr hab. Katarzyna Fazan odwołuje seminarium magisterskie w czwartek, 14 grudnia
br. o godz. 13:15. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Dr Wojciech Ryczek z powodu udziału w sympozjum odwołuje zajęcia w dniach 1415 grudnia br. Zajęcia z czwartku, 14 grudnia zostaną odrobione w dniu 21 grudnia o
godz. 18:30.



Dr Andrzej Nowakowski odwołuje zajęcia 13 grudnia o godz. 11:30.



Dr Anna Piechnik odwołuje zajęcia 13 i 14 grudnia oraz dyżur 14 grudnia (środaczwartek).

Dodane 12.12 wtorek:


Prof. Eugenia Prokop-Janiec z powodu wyjazdu służbowego przenosi dyżur ze
środy, 13 grudnia, godz. 16:30 na piątek, 15 grudnia, godz. 12:00, p. 311, Grodzka
64.



Mgr Aleksandra Naróg z powodu choroby odwołuje zajęcia z Antropologii
nowoczesności we wtorek, 12 grudnia br.



Dr hab. Magdalena Heydel odwołuje zajęcia i konsultacje w czwartek i piątek (1415.12) z powodu wyjazdu służbowego.



Dr Justyna Winiarska z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 15
grudnia br.



Dr Ewa Bal odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 12 grudnia br.



Prof. Jakub Niedźwiedź z powodu choroby odwołuje dyżur i seminarium
doktoranckie w dniu 12 grudnia (wtorek).

Dodane 11.12 poniedziałek:


Dr Michalina Kmiecik z powodu choroby odwołuje dyżur we wtorek, 12 grudnia br.
oraz zajęcia dydaktyczne w środę, 13 grudnia br.



Dr Justyna Tabaszewska w dniu 11 XII odwołuje zajęcia z powodu choroby oraz w
dniu 18 XII z powodu wyjazdu na konferencje.



Dyżur dr Moniki Świerkosz w dniu 12 XII odbędzie się wyjątkowo w godz. 9:4510:45. Seminarium licencjackie w dniu 12 XII rozpocznie się wyjątkowo od godz.
11:30.



Mgr Zofia Sarnecka z powodu choroby odwołuje lektorat z języka łacińskiego we
wtorek, 12 grudnia oraz dyżur w piątek, 15 grudnia.



Dr Beata Drabik z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach
11-12 grudnia.



Dr hab. Jarosław Fazan odwołuje seminarium magisterskie we wtorek, 12 grudnia
br. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dodane 08.12 piątek:


Dr hab. Olga Płaszczewska przenosi dyżur z wtorku, 12 grudnia br. na poniedziałek,
11 grudnia br. godz. 11:45, p. 36.



Dyżur prof. Ryszarda Nycza w poniedziałek, 11 grudnia br. będzie wyjątkowo
prowadzony w następujących godzinach:
10:30-12:00 – dyżur dla studentów,
12:00-12:30 – dyżur dla doktorantów.



Mgr Tomasz Dziki odwołuje zajęcia w dniu 8 grudnia.

Dodane 07.12 czwartek:


Prof. Jacek Popiel odwołuje dyżur w czwartek, 7 grudnia br.



Mgr Kinga Siewior z powodu choroby odwołuje ćwiczenia z Poetyki tekstu i Kultury
Europy Środkowej w czwartek, 7 grudnia br. Zajęcia zostaną odrobione w terminie
ustalonym ze studentami.



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów
Polonistyki odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 06.12 środa:


Dr Urszula M. Pilch z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 7-8 grudnia
br.



Dr Agnieszka Guzik z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w piątek, 8 grudnia br.



Dr hab. Tadeusz Kornaś z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne we wtorek, 12 grudnia br.



Wykład z Historii krytyki literackiej w Polsce prowadzony przez dr. hab. Macieja
Urbanowskiego w piątek, 15 grudnia br. odbędzie się w formie e-learningowej na
Platformie PEGAZ.



Dr hab. Roma Sendyka z powodu wyjazdów służbowych odwołuje dyżury w
czwartki, 7 i 14 grudnia br. Osoby zainteresowane konsultacjami są proszone o
kontakt mailowy w celu ustalenia indywidualnych terminów spotkań.



Dr hab. Magdalena Siwiec przenosi dyżur z czwartku, 7 grudnia na środę, 6 grudnia
br. godz. 16:30, s. 36.

Dodane 05.12 wtorek:


Dr Barbara Kaszowska-Wandor odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 6-7
grudnia br. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Dr Bronisław Maj z powodów zdrowotnych odwołuje w dniu 6 grudnia br. (środa)
następujące zajęcia:
Historia literatury polskiej 1945–1989 godz. 13:15-14:45,
Ewolucja i ewolucje polskiej poezji 1968-2015 godz. 15:00-16:30,
Historia literatury polskiej 1945–1989 godz. 16:45-18:15.



Dr Maria Kobielska z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia dydaktyczne
(ćwiczenia z Poetyki i Seminarium licencjackie) w środę, 13 grudnia br.



Dr hab. Jarosław Fazan odwołuje dyżury dla studentów i pracowników w czwartek, 7
grudnia br. Zajęcia dydaktyczne w tym dniu odbędą się według planu.



Dr Ewa Nowak z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia dydaktyczne w
piątek, 8 grudnia br.



Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ odwołuje swój
dyżur 5 grudnia i zaprasza do kontaktu mailowego lub telefonicznego w razie
potrzeby.

Dodane 04.12 poniedziałek:


Mgr Sylwia Papier z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia dydaktyczne
w środę, 13 grudnia br.



Dr hab. Józef Wróbel z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w poniedziałek, 11 grudnia br.



Dr Małgorzata Szumna odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 4 grudnia.
Zajęcia zostaną odrobione w formie ustalonej z uczestnikami poszczególnych
kursów.



Prof. Agnieszka Ziołowicz z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia 6
grudnia (środa).



Prof. Ryszard Nycz z powodu wyjazdu służbowego przenosi wykład z Kulturowej
teorii literatury z czwartku, 7 grudnia, godz. 11:30, Aula J. Błońskiego na
poniedziałek, 11 grudnia br., godz. 17:00, s. 302 (Grodzka 64).



Dr hab. Andrzej Waśko odwołuje warsztaty z Literatury porównawczej w
poniedziałek, 4 grudnia br. o godz. 11:30. Pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą się
według planu.

Dodane 01.12 piątek:


Dr Patrycja Huget z powodu obowiązków służbowych odwołuje zajęcia w
poniedziałek, 4 grudnia br. Także z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur i
zajęcia dydaktyczne w piątek, 8 grudnia br.



Mgr Klaudia Muca z powodu wyjazdu w ramach projektu naukowego odwołuje
dyżury i następujące zajęcia w dniach 8-22 grudnia br.:
1. Współczesne życie literackie, piątki, 16:45. Zajęcia w piątek, 15 grudnia
poprowadzi w zastępstwie dr Tomasz Cieślak-Sokołowski.
2. Poetyka, poniedziałki 16:45. Zajęcia w poniedziałek, 18 grudnia poprowadzi w
zastępstwie mgr Alicja Muller.



Dr hab. Maciej Urbanowski odwołuje zajęcia w dniu 8 grudnia br. z powodu udziału
w konferencji Zagadkowy Ksawery Pruszyński

Dodane 30.11 czwartek:


Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek odwołuje dyżur w czwartek, 30 listopada br. o
godz. 10:00.



Dr hab. Wojda Dorota odwołuje w dniu 30 XI zajęcia i dyżur z powodu choroby.



Dr Iwona Węgrzyn z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w czwartek, 30
listopada br.



Dr Michalina Kmiecik odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 1 grudnia br.
oraz środę, 6 grudnia br. z powodu podróży służbowych.



Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej odwołuje dzisiejszy dyżur.

Dodane 29.11 środa:


Prof. Zofia Zarębianka z powodu choroby odwołuje dyżury i zajęcia dydaktyczne od
30 listopada br. do 7 grudnia br. (włącznie).



Dr Ewa Bal z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur w środę, 29 listopada
br.

Dodane 28.11 wtorek:


Mgr Andrzej Staniszewski przenosi dyżur ze środy, 29 listopada br. na piątek, 1
grudnia br. godz. 15:00, p. 54.



Dr Patrycja Huget przenosi dyżur z piątku, 1 grudnia br. na środę, 29 listopada br.



Dr Beata Kalęba z powodu choroby odwołuje zajęcia (Podstawy warsztatu
literaturoznawczego) w środę, 29 listopada.



Dr Beata Kalęba z powodu choroby odwołuje dyżur w czwartek, 30 listopada br.
Wykład z Historii literatury litewskiej w tym dniu odbędzie się według planu o godz.
11:30.



Mgr Katarzyna Michalik z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 28-29
listopada br. Zajęcia zostaną odrobione w formie ustalonej ze studentami.

Dodane 27.11 poniedziałek:


Prof. dr hab. Halina Kurek
w dniu 28 XI odwołuje dyżur oraz zajęcia w dniu 4 XII z powodu wyjazdu służbowego.



Dr hab. Józef Wróbel z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w poniedziałek, 27
listopada br.



Prof. Ryszard Nycz odwołuje wykład z Wprowadzenia do wiedzy o kulturze w piątek,
1 grudnia br. o godz. 11:30.



Dr hab. Maciej Rak przenosi dyżur z czwartku, 30 listopada br. na środę, 29
listopada br. godz. 13:30-14:55, p. 28a.



Prof. Wacław Walecki z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia (godz. 9.45)
i dyżur w dniu 29 listopada (środa).



Dr Tomasz Majkowski z powodu obowiązków służbowych odwołuje zajęcia w dniach
27-28 listopada.

Dodane 24.11 piątek:


Dr hab. Grzegorz Zając z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia
w dniach 27-28 listopada br.



Dr Jakub Koryl odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we wtorek, 28 listopada oraz
czwartek, 30 listopada br.



Prof. Jacek Popiel odwołuje dyżur w czwartek, 30 listopada. Seminarium
magisterskie zostaje przeniesione z czwartku, 30 listopada na poniedziałek, 27
listopada br.

Dodane 23.11 czwartek:


Mgr Marcin Kośka informuje, że wykłady z Publikacji elektronicznych rozpoczną się
28 listopada o godz. 13:15 w sali komputerowej.



Prof. Jolanta Antas odwołuje wykład z Teorii języka w czwartek, 23 listopada br.



Dr Michalina Kmiecik odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 24 listopada. Zajęcia
zostaną odrobione w innym terminie.

Dodane 22.11 środa:


Dr Urszula M. Pilch z powodów zdrowotnych odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 23-24 listopada br.



Dr hab. Dorota Wojda z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
czwartek, 23 listopada br.



Dr hab. Roman Dąbrowski z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur oraz
ćwiczenia z Literatury oświecenia i romantyzmu w środę, 29 listopada br.

Dodane 21.11 wtorek:


Dr hab. Jarosław Fazan odwołuje ćwiczenia z Polskiej literatury nowoczesnej oraz
dyżury (dla pracowników i studentów) w czwartek, 23 listopada br. z powodu wyjazdu
na Kongres Dydaktyki Polonistycznej.



Dr Anna Włodarczyk odwołuje dyżur w czwartek, 23 listopada br. z powodu wyjazdu
na Kongres Dydaktyki Polonistycznej.



Dr Agnieszka Kania odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 22 oraz 24
listopada br. z powodu wyjazdu na Kongres Dydaktyki Polonistycznej.

Dodane 20.11 poniedziałek:


Dr hab. Witold Bobiński odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 23-24
listopada br. z powodu wyjazdu na Kongres Dydaktyki Polonistycznej.



Dr Jakub Koryl odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we wtorek, 21 listopada oraz w
czwartek, 23 listopada br.



Dr Lidia Grzybowska z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 20-21 listopada br.



Mgr Klaudia Muca z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia z
Współczesnego życia literackiego w piątek, 24 listopada br. Zajęcia zostaną
odrobione w innym terminie.



Prof. Maria Korytowska odwołuje dyżur we wtorek, 21 listopada br. Zajęcia
dydaktyczne w tym dniu odbędą się według planu.



Prof. Halina Kurek w dniu 20 XI odwołuje zajęcia z powodu choroby.



Dr hab. Michał Rusinek z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur w dniu 21
listopada (wtorek).

Dodane 17.11 piątek:


Prof. Anna Janus-Sitarz z powodu wyjazdu służbowego na Kongres Dydaktyki
Polonistycznej odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w czwartek, 23 listopada br.



Mgr Elżbieta Piątek z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 17
listopada br.

Dodane 16.11 czwartek:


Dr hab. Dorota Kozicka odwołuje w dniu 16 XI zajęcia z Literatury polskiej po 1989
roku oraz dyżur.



Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek w dniach 21-24 XI odwołuje dyżur i zajęcia z
powodu wyjazdu na III Kongres Dydaktyki Polonistycznej.



Dr Marta Rusek w dniach 21-24 XI odwołuje dyżur i zajęcia z powodu wyjazdu na III
Kongres Dydaktyki Polonistycznej (hospitacja lekcji w II LO odbywają się normalnie).



Mgr Michał Kozień odwołuje Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych w
poniedziałek, 20 listopada br., godz. 18:30.



Prof. Tomasz Majewski z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w
dniach 16-17 listopada br.



Dr Michalina Kmiecik z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w piątek, 17
listopada br. oraz dyżur we wtorek, 21 listopada br.



Prof. Ryszard Nycz z powodu wyjazdu służbowego przenosi wykład z Kulturowej
teorii literatury z czwartku, 23 listopada, godz. 9:30, s.06 na poniedziałek, 20
listopada, godz. 17:00, s. 302 (Grodzka 64).



Dr Małgorzata Sokalska odwołuje ćwiczenia z Literatury pozytywizmu w piątek, 17
listopada br., godz. 13.15.

Dodane 15.11 środa:



Prof. Wojciech Ligęza z powodu wyjazdu służbowego odwołuje ćwiczenia z Historii
literatury polskiej 1945-1989, seminarium magisterskie oraz dyżur dla studentów we
wtorek, 21 listopada br.



Dr Barbara Kaszowska-Wandor
z powodu wyjazdu na konferencję naukową odwołuje dyżur i zajęcia w czwartek, 16
listopada br. Zajęcia z Dyskursów posthumanizmu z dnia 16 listopada br. zostaną
odrobione w środę, 22 listopada br. o godz. 16.45 w sali nr 20.



Dr Michalina Kmiecik z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne w środę, 15
listopada br.

Dodane 14.11 wtorek:


Prof. Anna Pilch odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w czwartek, 16 listopada br. z
powodu wyjazdu na konferencję naukową.
Odwołuje także dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 22-23 listopada br. z powodu
wyjazdu na Kongres Dydaktyki Polonistycznej.



Dr Anita Całek odwołuje dyżur 15 listopada i 6 grudnia br.
Z powodu
wyjazdu na konferencję naukową odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 6-7 grudnia
br. Zajęcia z Podstaw warsztatu literaturoznawczego oraz Literatury porównawczej
zostaną odrobione metodą e-learningową na Platformie PEGAZ, natomiast
seminarium licencjackie w formie indywidualnych konsultacji w środę, 13 grudnia w
godz. 14:45-15:30 oraz czwartek, 14 grudnia br. w godz. 13:15-14:00. W środę, 15
listopada oraz czwartek, 16 listopada grupy prowadzone przez dr Anitę Całek
obowiązuje uczestnictwo w panelach w ramach konferencji naukowej Katedry
Komparatystyki Literackiej pt. Mojry – początek, trwanie, koniec.



Prof. Eugenia Prokop-Janiec przenosi dyżur ze środy, 15 listopada, godz. 16:30 na
piątek, 17 listopada br., godz. 12:00, p. 311, Grodzka 64.



Mgr Marcin Kośka z powodu choroby odwołuje zajęcia ("Publikacje elektroniczne")
w dniu 14 listopada (wtorek)



Dr Ewa Nowak w dniach 21-24 XI odwołuje dyżur i zajęcia z powodu wyjazdu na III
Kongres Dydaktyki Polonistycznej (hospitacje lekcji w II LO odbywają się normalnie).



Dr Bronisław Maj z powodu choroby odwołuje zajęcia dydaktyczne we wtorek, 14
listopada br.

Dodane 13.11 poniedziałek:


Prof. Agnieszka Ziołowicz odwołuje dyżur we wtorek, 14 listopada br.



Prof. Halina Kurek odwołuje dyżur we wtorek, 21 listopada br.



Dr Magdalena Knapek z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne we
wtorek, 14 listopada br.



Dr Lidia Grzybowska z powodu choroby odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 13-14
listopada br.



Prof. Bronisława Ligara przenosi dyżur z poniedziałku, 13 listopada na wtorek, 14
listopada br., godz. 9.00, s. 29, Gołębia 20.

Dodane 10.11 piątek:


Dr hab. Maciej Urbanowski z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje wykład w
dniu 17 listopada (piątek).

Dodane 09.11 czwartek:


Dr hab. Dorota Wojda odwołuje dyżur z czwartek, 9 listopada br.



9 i 10 listopada (czwartek i piątek) Wypożyczalnia WPUJ będzie otwarta w
godzinach 9:00-17:00.

Dodane 08.11 środa:


Prof. Wojciech Baluch w dniu 10 XI oraz 17 XI 2017 odwołuje wykład z Poetyki
dramatu. Zajęcia będą odrabiane w dniu 05.12.2017 oraz 12.12.2017 w sali 22 na ul.
Gołębiej 20.



Dr Joanna Szewczyk w dniu 16 XI (czwartek) odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu
służbowego.



Dr Maria Kobielska w dniu 14 XI odwołuje zajęcia i dyżur.



Dr Ewa Bal w dniu 8 XI odwołuje dyżur.



Dr hab. Kazimierz Sikora w dniu 9 XI odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu na
konferencję. Zajęcia zostaną odrobione w formie e-learningu.

Dodane 07.11 wtorek:


8.11.2017 (środa) Wypożyczalnia WPUJ będzie otwarta do godz. 17:00.



Dr Ewa Bal odwołuje zajęcia 8 XI ze względu na udział w szkoleniu.



Dr Magdalena Komorowska odwołuje w dn. 8 XI (środa) ćwiczenia z tekstologii dla
gr. 2 (g. 13:15-14:45) z powodów rodzinnych. Pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą
się w zwykłym trybie oraz w dn. 10 XI odwołuje dyżur z powodów rodzinnych.
Sprawozdania z praktyk można zostawiać w skrytce na portierni. W pilnych sprawach
proszę o kontakt mailowy.



Prof. Dariusz Kosiński odwołuje zajęcia w dniu 14 XI (wtorek) z powodu wyjazdu
służbowego.



7.11.2017 (wtorek) Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Polonistyki będzie otwarta
do godz. 16.00.



Dr Joanna Szewczyk odwołuje w dniu 7 XI zajęcia z Nauk Pomocniczych.

Dodane 06.11 poniedziałek:


Dr Beata Kalęba przenosi dyżur z czwartku, 9 listopada br. na piątek, 10 listopada
br. godz. 10.30 (Gołębia 20, p. 51).



Dr hab. Jakub Momro odwołuje zajęcia i dyżur w czwartek, 9 listopada br.



Dr hab. Olga Katafiasz odwołuje wykłady w środę, 8 listopada br.
z powodu choroby.



Prof. Anna Pilch odwołuje ćwiczenia z Dydaktyki języka i literatury w szkole
ponadgimnazjalnej we wtorek, 7 listopada br., godz. 13.15 z powodu pilnego
wyjazdu.



Mgr Sylwia Papier odwołuje zajęcia dydaktyczne Instytucje kultury w środę, 8
listopada br. z powodu wyjazdu na konferencję.



Dr hab. Dorota Wojda odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 6 listopada br. z powodu
wyjazdu na konferencję.



Dr Anna Taszycka z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 6 listopada
(poniedziałek).



Dr hab. Andrzej Juszczyk z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur i zajęcia
dydaktyczne w dniach 7 i 8 listopada br.



Dr Tomasz Majkowski odwołuje zajęcia w dniu 6 listopada (poniedziałek).

Dodane 03.11 piątek:


Prof. Zofia Zarębianka odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 7 i 9 listopada
br. z powodu udziału w konferencji.



Dyżury dra Marcina Kościelniaka w czwartki, 9 i 30 listopada br. wyjątkowo odbędą
się w godz. 9.30-11.00.



Prof. Marek Dębowski odwołuje dyżur w piątek, 3 listopada br. z powodu choroby.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy marek.debowski@uj.edu.pl



Prof. Ryszard Nycz z powodu wyjazdu służbowego przenosi wykład z Kulturowej
teorii literatury
z czwartku, 9 listopada, godz. 9:30, s.06 na poniedziałek, 13 listopada, godz. 17:00,
s. 302 (Grodzka 64).

Dodane 31.10 wtorek:


Prof. dr hab. Jolanta Antas odwołuje zajęcia w dniu 3 XI (piątek).



Prof. dr hab. Janusz Gruchała
odwołuje w dniu 9 XI dyżur oraz zajęcia w dn. 8-10 XI z powodu wyjazdu na
konferencję.

Dodane 30.10 poniedziałek:


Dr hab. Olga Płaszczewska odwołuje dyżur we wtorek, 31 października br. W
sprawach pilnych Pani Profesor prosi o kontakt mailowy. Zajęcia dydaktyczne w tym
dniu odbędą się wg planu.



Dr hab. Tadeusz Kornaś odwołuje dyżur we wtorek, 31 października br.



Dr hab. Barbara Czarnecka odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 31 października
br. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Prof. Maria Korytowska odwołuje dyżur we wtorek, 31 października br.



W dniu 31 października br. seminarium magisterskie prowadzone przez prof.
Eugenię Prokop-Janiec odbędzie się w trybie e-learningu. Materiały zostaną
zamieszczone na Platformie PEGAZ.



Prof. Gabriela Matuszek-Stec odwołuje dyżur we wtorek, 7 listopada br. z powodu
wyjazdu służbowego. Zajęcia w tym dniu odbędą się wg planu.



Prof. Gabriela Matuszek-Stec
odwołuje dyżur we wtorek, 31 października br. Seminarium magisterskie
zaplanowane na ten dzień zostanie przeprowadzone na prośbę studentów metodą elearningu.



Ćwiczenia z Kultury XIX wieku z dnia 3 listopada br. (piątek) prowadzone przez dr
Urszulę M. Pilch odbędą się w formie e-learningowej na Platformie PEGAZ.



Dr Małgorzata Sokalska przenosi ćwiczenia z Literatury pozytywizmu z piątku, 3
listopada godz. 13.15 na środę, 8 listopada br. godz. 18.30, s. 31.

Dodane 27.10 piątek:


Mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska odwołuje zajęcia (31.10) z retoryki wystąpień
publicznych. Zostaną one odrobione w formie e-learningowej



Dr Urszula Pilch Zajęcia z Kultury XIX wieku w dniu 3 XI odbędą się w formie elearningowej.

Dodane 26.10 czwartek:


Dyżur prof. Ryszarda Nycza w dniu 30 X będzie wyjątkowo w godz. od 10.00 do
12.00.



Dr hab. Roma Sendyka z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 26
października.



Prof. dr hab. Jacek Popiel odwołuje zajęcia w dniu 26 X (czwartek).



Dr Anna Róża Burzyńska z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 26
października

Dodane 25.10 środa:


Mgr Olga Szmidt odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 8 XI (środa) zajęcia będą
odrobione w ramach e-learningu.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand odwołuje dyżur w dniu 25 X (środa) i
przenosi na 26 X (czwartek). Dyżur rozpocznie się od godz. 12.00.



Mgr Aleksandra Naróg odwołuje zajęcia w dniu 31.10 (wtorek). Zajęcia zostaną
odrobione w formie uzgodnionej ze studentami.



Dr Małgorzata Sułek odwołuje dzisiejsze zajęcia z „Teatru muzycznego 1” z powodu
choroby.



Przewodnicząca Wydziałowej Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
przenosi swój dyżur (czwartek 26.10) z godz. 16:45-18:15 na 13:15-14:45.

Dodane 24.10 wtorek:


Dr hab. Monika Świerkosz w dniu 25 X (środa) odwołuje zajęcia z Poetyki i
interpretacji z powodu wyjazdu służbowego.



Mgr Krzysztof Maj odwołuje w dniu 24 X zajęcia z poetyki (godz. 18:30).



Prof. dr hab. Albert Gorzkowski
odwołuje zajęcia w dniu 27 X (piątek) z powodu wyjazdu służbowego.



Dr hab. Aneta Załazińska
odwołuje dyżur w dniu 24 X z powodu choroby.



Dr Beata Kalęba z powodu obowiązków służbowych odwołuje zajęcia z Podstaw
warsztatu literaturoznawczego dla grupy 5-ej (godz. 11:30) w dniu 25 października.



Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący WRSS WP UJ odwołują swój dzisiejszy
dyżur.

Dodane 23.10 poniedziałek:


Dr hab. Jarosław Fazan odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 26 X (czwartek) z powodu
wyjazdu służbowego.



Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniu
24 października.



Dr Michalina Kmiecik przenosi dyżur z dn. 24.10 (wtorek) na 26.10 (czwartek) na
godz. 10. Odbędzie się on w sali 41.



Dr Maciej Rak odwołuje zajęcia w dniu 26 X (czwartek) z powodu wyjazdu
służbowego.



Prof. Anna Janus-Sitarz z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia i dyżur w
dniu 26 października.



Dr hab. Aneta Załazińska z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 23
października.

Dodane 20.10 piątek:


Mgr Aleksandra Serafin odwołuje dzisiejsze zajęcia z Kultury języka (16:45-18:15).
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.



Dr hab. Andrzej Waśko odwołuje wykład w dniu 23 października (poniedziałek) o
godz. 11.30.



Dr Marcin Kościelniak dn. 26.10.2017 r. przesuwa dyżur na godzinę 9:30-11:00.



Dr Anna Chudzik odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 26 października 2017 (czwartek) w
związku z wyjazdem na konferencję naukową.

Dodane 19.10 czwartek:


Dr hab. Piotr Oczko odwołuje seminarium magisterskie w dniu 25 października
(środa) z powodu wyjazdu służbowego.

Dodane 18.10 środa:


Prof. Janusz Gruchała w związku z wyjazdem na konferencję przenosi dyżur na
piątek 20 października godz. 11:30-13:00.



Mgr Mateusz Witkowski z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia
(Współczesne życie literackie) w dniu 19 października (czwartek) o godz. 8:00.

Dodane 17.10 wtorek:


Dr hab. Paweł Bukowiec odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 19 X (czwartek) z powodu
wyjazdu służbowego.



Mgr Andrzej Staniszewski odwołuje dyżur w dniu 18 X (środa). Zajęcia w czwartek
20 X odbędą się normalnie.



Mgr Sylwia Papier odwołuje zajęcia 19 X z Instytucji Kultury. Zajęcia zostaną
odrobione w ramach Festiwalu Conrada.

Dodane 16.10 poniedziałek:


prof. Anna Janus-Sitarz z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia w dniu 17
października 2017



dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje
zajęcia i dyżur w 19 października (czwartek)



dr Beata Drabik z powodu obowiązków służbowych odwołuje dyżur w dniu 16
października (poniedziałek)



Joanna Targoń odwołuje zajęcia w dniu 20 października (piątek)



dr hab. Józef Wróbel odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 16 X z powodu choroby



prof. dr. hab. Eugenia Prokop-Janiec odwołuje w dniu 17 X seminarium z powodu
wyjazdu służbowego do Warszawy



dr Ewa Nowak odwołuje dyżur w dniu 17 X z powodu wyjazdu na konferencję



dr Anna Róża Burzyńska odwołuje dyżur 25 X (środa)



prof. Jakub Niedźwiedź odwołuje dyżur 17 X (wtorek)



dr hab. Katarzyna Fazan z powodu wyjazdu służbowego odwołuje zajęcia w dniach
17.10-19.10



prof. dr hab. Ryszard Nycz odwołuje wykład z Kulturowej teorii literatury w dniu 19 X
z powodu wyjazdu na konferencję



dr Rafal Młyński w środę 18 października rozpocznie dyżur wyjątkowo o godz. 9.30

Dodane 13.10 piątek:


prof. Antonina Lubaszewska odwołuje zajęcia w dniach 18-20 X z powodu wyjazdu
na konferencję.



mgr Bogusław Wajzer odwołuje zajęcia w dniach 17-18 X z powodu wyjazdu na
konferencję naukową. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze
studentami.



prof. Anna Łebkowska z powodu udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu
odwołuje zajęcia w dniu 16 października (poniedziałek).



prof. dr hab. Artur Tajber rozpocznie zajęcia “Sztuka performance’u” 23
października (poniedziałek).



dr Izabela Kraśnicka-Wilk z powodu choroby odwołuje zajęcia 13 X (piątek) Warsztat redaktora 11.30-13.00 i Trening asertywności 13.15-14.45.

Dodane 12.10 czwartek:


Prof. Grażyna Stach odwołuje zajęcia w dniu 19 października.



Dr Michalina Kmiecik z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 13
października.



Dr Elżbieta Zarych z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia dydaktyczne
i dyżury w dniach 19-20 października.



Dr hab. Roman Dąbrowski z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia
dydaktyczne i dyżury w dniach 18-19 października oraz 25 października.



Prof. dr hab. Janusz Gruchała z powodu wyjazdu na konferencję przenosi wykład
Książka w świecie mediów z czwartku 19 X na poniedziałek 16 X w godz. 18:30–
20:00 (sala 71, ul. Gołębia 14).



Prof. dr hab. Jacek Popiel odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 12
października br. oraz dyżur z powodu wyjazdu służbowego.



Dr hab. Kazimierz Sikora odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 12 października
br. oraz dyżur z powodu wyjazdu na Forum Kultury Słowa.



Dr Izabela Kraśnicka-Wilk z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 12
października.



Prof. UJ dr hab. Krzysztof Biedrzycki z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje
zajęcia i dyżur w dniach 24–25 października.



Dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand odwołuje dyżur w środę 11 października i
przenosi dyżur na 12 października (czwartek) br. od godz. 12.00.



Prof. dr hab. Anna Burzyńska odwołuje zajęcia 16 października (poniedziałek) w
związku z udziałem w zebraniu kierowników katedr.



Dr hab. Jakub Momro odwołuje dyżur 12 października br.

Dodane 10.10 wtorek:


Mgr Klaudia Muca odwołuje zajęcia ze Współczesnego życia literackiego i instytucji
kultury w piątek, 13 października br. o godz. 16.45 z powodu wyjazdu na konferencję
naukową. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
odwołuje zajęcia dydaktyczne w czwartek, 12 października br. z powodu wyjazdu
służbowego.



Dr Tomasz Kurdyła z powodu choroby odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 10 - 11
października.



Prof. Józef Kąś z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje zajęcia w dniach 17-18
października.



Prof. Anna Janus-Sitarz w związku z wyjazdem na konferencję odwołuje zajęcia i
dyżur w dniu 19 października (czwartek).

Dodane 09.10 poniedziałek:


Prof. Anna Pilch
odwołuje dyżur w czwartek, 12 października br. Najbliższy dyżur i seminarium
magisterskie Pani Profesor poprowadzi w czwartek, 19 października br.



Dr Anna Włodarczyk odwołuje dyżur w czwartek, 12 października br. Osoby
zainteresowane są proszone o kontakt mailowy.

Dodane 06.10 piątek:


Dr Monika Kwaśniewska-Mikuła odwołuje zajęcia i dyżur w poniedziałek, 9
października br.



Prof. Wojciech Ligęza odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne (wraz z seminarium) we
wtorek, 10 października br. z powodu wyjazdu na konferencję.

Dodane 05.10 czwartek:


Dr hab. Piotr Oczko
Seminarium magisterskie (Teksty Kultury)
Przeszłość i codzienność.
Literatura, sztuka i życie do końca wieku XIX
11 października w ramach zajęć nie spotykamy się w sali 203 przy ul. Grodzkiej, ale
na promocji książki Pani Prof. dr hab. Katarzyny Mroczkowskiej-Brand: Deportowani z
życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty.
Termin: środa, 11.10.2017, godz. 18.
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna w nowym
gmachu.
Dla PT Seminarzystek i Seminarzysty obecność obowiązkowa.



Mgr Karolina Górniak-Prasnal odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 9
października br.



Dr hab. Katarzyna Fazan przenosi dyżur z wtorku, 10 października na czwartek, 12
października godz. 15.00.

Dodane 04.10 środa:


Dr hab. Dorota Wojda odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w czwartek, 5
października br.



Dr hab. Magdalena Siwiec odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 11-12
października br. z powodu wyjazdu na konferencję.



Mgr Magdalena Moskal odwołuje ćwiczenia z Organizacji i marketingu w
wydawnictwie w środę, 4 października br.



Prof. Wojciech Baluch odwołuje wykład i ćwiczenia w piątek, 6 października br.



Dr hab. Elżbieta Rybicka odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 9-10
października br. z powodu wyjazdu na konferencję.



Prof. Jerzy Jarzębski odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur w czwartek, 5
października br.



Dr hab. Aneta Załazińska odwołuje dyżur we wtorek, 10 października br. z powodu
wyjazdu służbowego.



Dr hab. Dorota Kozicka odwołuje ćwiczenia z Współczesnej literatury światowej w
środę, 4 października br. z powodu obowiązków służbowych.



Mgr Olga Szmidt odwołuje zajęcia oraz dyżur w środę 4 października. Zajęcia ze
Współczesnej literatury światowej rozpoczną się 11 października.

Dodane 03.10 wtorek:


Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl z powodu wyjazdu służbowego odwołuje warsztaty
z literatury porównawczej Odsłanianie kulis. Świat teatru w dramacie XIX wieku w
czwartek, 5 października br. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.



Prof. Halina Kurek odwołuje wykłady w poniedziałek, 9 października br.



Dr hab. Ewa Nawrocka odwołuje warsztaty z literatury porównawczej Kryzys
nowoczesności we współczesnej prozie iberoamerykańskiej we wtorek, 3
października br.



Dr hab. Dorota Kozicka odwołuje dyżur w czwartek, 5 października br.



Mgr Katarzyna Kucia odwołuje dyżur i zajęcia z Interpretacji dzieła muzycznego w
czwartek, 5 października br. Ćwiczenia zostaną odpracowane w terminie ustalonym z
grupą.



Pierwsze zajęcia z Estetycznych kategorii literatury prowadzone przez prof.
Magdalenę Popiel odbędą się w czwartek, 12 października br.



Pierwsze zajęcia z Emisji głosu prowadzone przez mgr Martę Marszałek będą miały
miejsce w czwartek, 12 października br.



Prof. Włodzimierz Próchnicki odwołuje zajęcia w środę, 4 października br. z
powodu wyjazdu służbowego.

Dodane 02.10 poniedziałek:


Dr hab. Dorota Wojda odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 2 października
br. z powodu choroby.



Pani Elżbieta Barczyńska koordynator ds. materialnych będzie do dyspozycji
studentów w sobotę 07.10 od 10:00-14:00.



Dr Justyna Balisz-Schmelz odwołuje wykład Sztuki wizualne w XX wieku we wtorek,
3 października br. z powodu wyjazdu służbowego.

Dodane 29.09 piątek:


Informujemy, że w roku akademickim 2017/18 Wypożyczalnia Biblioteki WP będzie
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–19.00 (z przerwą 16.45–17.00).
Ponadto uruchomiono w systemie BJ moduł umożliwiający:
– samodzielną prolongatę książek wypożyczonych w BWP (2 x 2 tyg.);
– rezerwację książek wypożyczonych w BWP.
Zapraszamy od 2.10.2017



Dr hab. Aneta Załazińska
odwołuje zajęcia dydaktyczne (seminarium i wykład) w poniedziałek, 2 października
br.



Dr Małgorzata Sułek odwołuje zajęcia w środę, 4 października br. Zajęcia zostaną
odrobione w terminie ustalonym z grupą.



Prof. Maciej Włodarski odwołuje zajęcia w środę, 4 października br. z powodów
zdrowotnych.

Dodane 28.09 czwartek:


Pierwsze ćwiczenia z Teorii języka oraz seminarium licencjackie prowadzone przez
dr Justynę Winiarską odbędą się w poniedziałek, 9 października br. (zajęcia w dniu
2 października w godz. 9.45-11.15 oraz 13.15-14.45 zostają odwołane).

Dodane 27.09 środa:


Prof. Janusz Gruchała odwołuje dyżur w dniu 28 września br. z powodu wyjazdu na
konferencję.



Dr hab. Magdalena Heydel odwołuje dyżury w dniach 21 oraz 28 września br.
Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek, 25 września br., godz. 10.00.



Dr hab. Kinga Tutak odwołuje dyżur dla studentów w poniedziałek, 2 października
2017 r. Pierwsze ćwiczenia z Gramatyki opisowej oraz dyżur w semestrze zimowym
2017/2018 Pani Profesor poprowadzi w poniedziałek, 9 X 2017 r.



Dr hab. Mateusz Borowski odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 27 września – 4
października br. z powodu wyjazdu służbowego.



Prof. Dariusz Kosiński odwołuje dyżur i zajęcia dydaktyczne w dniach 2-6
października br.



Zajęcia „Beat Generation” prowadzone przez mgr Annę Wyrwik rozpoczną się w
dniu 11 października br. (zajęcia w dniu 4 października zostają odwołane z powodu
wyjazdu na konferencję naukową).



Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez prof. Małgorzatę Sugierę rozpoczną się w
poniedziałek, 9 października br. (zajęcia w dniu 2 października zostają odwołane z
powodu wyjazdu służbowego Pani Profesor).



Dr Anna Róża Burzyńska odwołuje zajęcia dydaktyczne w poniedziałek, 2
października br.



Pierwsze zajęcia z „Publikacji elektronicznych” prowadzone przez mgra Marcina
Kośkę odbędą się we wtorek, 17 października br. w godz. 16.45-18.30.



W związku z konferencją „Apetyt na literaturę” dr hab. Maciej Urbanowski odwołuje
wykład z „Historii krytyki literackiej w Polsce” w dniu 6 października br.



Pierwsze zajęcia w ramach opcji „Zakryte i odkryte w literaturze przełomu XIX/XX
wieku” zostaną poprowadzone przez prof. Gabrielę Matuszek-Stec we wtorek, 17
października br.

