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Terminy i miejsce spotkań studentów I roku z opiekunami lat 

godz. 14.30 edytorstwo (I stopnia) – sala CN-101 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 filologia angielska (I stopnia) – sala CTW-102 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)            

godz. 15.00 filologia angielska (II stopnia) - sala CTW-408 (IV piętro, Centrum Transferu Wiedzy)         

godz. 14.00 filologia germańska (I stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)  

godz. 14.45 filologia germańska (II stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)   

godz. 14.00 filologia klasyczna (I i II stopnia) – sala GG-362 (III piętro, Gmach Główny)

godz. 14.00  filologia-sinologia (I i II stopnia) – sala CTW-113 (I piętro, Centru Transferu Wiedzy)

godz. 14.10 filologia niderlandzka (I stopnia) - sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)           

godz. 15.00 filologia niderlandzka (II stopnia) - sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)     

godz. 14.00 filologia polska (I stopnia) – sala CN-101 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 15.00 filologia polska (studia II stopnia) – sala CN-101 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 filologia romańska (I stopnia)  – sala GG-243 (II piętro, Gmach Główny)  

godz. 15.30 filologia romańska (II stopnia) – sala GG-412 (III piętro, Gmach Główny)

godz. 15.00 hispanistyka (I stopnia) – sala GG-110 B (I piętro, Gmach Główny)

godz. 14.00 historia (I stopnia)  – sala CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.45  historia (II stopnia) – sala CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 historia sztuki (I stopnia) – sala GG-245 (II piętro Gmach Główny)

godz. 14.00 historia sztuki (II stopnia) – sala GG-241 (II piętro Gmach Główny)

godz. 15.30 humanistyka cyfrowa (studia II stopnia) – sala CN-101 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 krajoznawstwo i turystyka kulturowa  (I stopnia) – sala CN-107 (I piętro, Collegium 

Norwidianum)

godz. 14.00  lingwistyka stosowana (I stopnia) – sala GG-47 (parter, Gmach Główny)

godz. 14.00 muzykologia (I i II stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

godz. 14.45 turystyka kulturowa (II stopnia) – sala CN-107 (I piętro, Collegium Norwidianum)


