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Filologia angielska – studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 

Prowadzący  Terminy oraz sposób konsultacji  
Antonowicz Anna, dr Bieżący kontakt mailowy, gotowość do konsultacji na 

platformie Zoom po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
studentów 

Antoszek Patrycja, dr Czwartek, godz. 10.30-11.00 
Bańka Ewelina, dr  Wtorek, godz. 9:00 – 10:30 
Bartnik Artur, dr Forum na Platformie Moodle (cały czas) 
Batyra Izabela, mgr Poniedziałki, środy od godziny 20:30 do 21:30 drogą mailową 

lub telefonicznie 
Bednarski Aleksander, dr Środa, 12:30-14:00, Skype, dostępność również w innych 

terminach dogodnych dla studentów 
Bloch-Rozmej Anna, dr hab., prof. KUL Stały kontakt mailowy ze studentami oraz na Skypie we 

wtorki od 12.30-14:00 
Bloch-Trojnar Maria, dr hab., prof. KUL Stały kontakt mailowy, odpowiedzi przesyłane w ciągu 1-2 

dni 
Bondaruk Anna, prof. dr hab.  Piątek 16:00-17:30, Skype 
Borowiec Łukasz, dr Drogą mailową na bieżąco lub za pomocą połączenia 

audio/video w godzinach konsultacji stacjonarnych (piątki 
10.50-12.20) po wcześniejszym zakomunikowaniu takiej 
potrzeby przez studentów 

Bugno-Narecka Dominika, dr  Dyżur na Skype wtorek, godz. 15.50-17.30, konsultacje drogą 
mailową na bieżąco. 
Możliwość indywidualnej rozmowy na Skype w terminie 
zjazdu i godzinach zajęć 

Charzyńska-Wójcik Magdalena, dr hab., 
prof. KUL 

Stały kontakt mailowy 

Chudak Magdalena, dr  Stały kontakt poprzez forum na platformie Moodle oraz przez 
e-mail 

Cyran Eugeniusz, prof. dr hab. Bieżący kontakt mailowy z opcją kontaktu przez Zoom w 
razie potrzeby 

Czerniakowski Maciej, mgr Platforma Zoom  
Derkacz-Padiasek Tetiana, dr Stały kontakt mailowy oraz na forum 
Drabikowska Karolina, dr  Konsultacje e-mailowe, na forum na platformie Moodle i na 

Skype - oraz sukcesywnie w ciągu tygodnia 
Grzybowska Joanna, mgr Dyżur na Skype godz. 9:10 - 10:50 oraz indywidualny kontakt 

mailowy w ciągu tygodnia 
Guz Wojciech, dr Bieżący kontakt mailowy, konsultacje video na życzenie 
Izdebska Marietta, dr Bieżący kontakt poprzez e-mail oraz na platformie Moodle 
Jaskuła Krzysztof, dr hab., prof. KUL Bieżący kontakt mailowy oraz ewentualny kontakt za pomocą 

komunikatora Zoom po wcześniejszym ustaleniu terminu 



Kasperek-Krawczyńska Mariola, mgr Bieżący kontakt mailowy oraz możliwość kontaktu za pomocą 
platformy typu Teams po ustaleniu terminu 

Klimkowski Konrad, dr hab.  Zdalny kontakt na życzenie poprzez grupy FB dedykowane 
dla trzech zajęć;  
Dla studentów niestacjonarnych: konsultacje on-line 
(messenger i gmail)  

Klonowska Barbara, dr hab., prof. KUL Bieżący kontakt mailowy  
Lis Kinga, dr  Bieżący kontakt mailowy; przez Skype po wcześniejszym 

umówieniu się 
Looby Robert, dr prof. KUL Na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminu 
Mąka Adam, mgr Bieżący kontakt mailowy  
Malec Wojciech, dr hab.  Na bieżąco (email oraz WebClass) 
Malicka-Kleparska Anna, prof. dr hab. Na bieżąco przez e-mail 
Maziarczyk Grzegorz, dr hab., prof. KUL Na bieżąco poprzez mail, po uprzednim umówieniu się 

poprzez komunikator 
Mirek Joanna, mgr Wtorek 12.30-14.00 + bieżący kontakt ze studentami 

(feedback, mentoring, pomoc) 
Mokrosz Ewelina, dr Konsultacje droga mailową; kontakt na bieżąco 
Niedokos Tomasz, dr Czwartek 12:30-14:00, Skype: adres ‘sorbinia’ 
Niewiadomska-Flis Urszula, dr hab.  Drogą mailową na bieżąco lub za pomocą Skype w godzinach 

konsultacji stacjonarnych (poniedziałek 16:40-17:30 & 19:10-
20:00) po wcześniejszym zakomunikowaniu takiej potrzeby 
przez studentów 

Ó Fionnáin Mark, dr Kontakt za pomocą e-mail lub Zoom po wcześniejszym 
ustaleniu 

Olszewski Damian, mgr Bieżący kontakt mailowy 
Ostaszewski Oskar, mgr Bieżący kontakt mailowy 
Prażmowska Anna, dr Środa i czwartek od 13:20 do 14:10, komunikacja drogą 

mailową ze studentami na bieżąco 
Rusiłowicz Kamil, dr Na bieżąco poprzez platformę Moodle 
Sak-Wernicka Jolanta, dr Na bieżąco drogą mailową, przez Skype w dowolnym 

terminie po wcześniejszym umówieniu oraz według 
harmonogramu Pon. 9-10.30 

Sawa Magdalena, dr  Według harmonogramu pon.19.10-20.40 W tych godzinach na 
prośbę studenta możliwość odbycia wideokonferencji. 
Kontakt mailowy w każdym momencie. 

Steinbrich Piotr, dr Bieżący kontakt mailowy 
Tokarski Piotr, mgr Bieżący kontakt mailowy 
Teske Joanna, dr hab.  Czwartek 14:10-15:50; Bieżący kontakt mailowy, gotowość 

do kontaktu online na MS Teams 
 

Tetiurka Małgorzata, mgr Na bieżąco drogą mailową 
Wącior Sławomir, dr hab.  W terminie normalnych konsultacji, godz. 10:00-10:50 
Wasak Sebastian, mgr Stała dostępność poprzez e-mail 
Wójcik Jerzy, dr Kontakt mailowy / możliwość wideokonferencji w 

poniedziałki 18.30-20.00 
van der Veer Frans, mgr Stały kontakt mailowy 



Zdziebko Sławomir, dr  Piątki 14:10-15:50, komunikator Zoom 
Ziomek Ewa, mgr  Kontakt ustalany indywidualnie drogą mailową 

 


