
 

Imię i nazwisko Termin dyżuru Adres mailowy  Inna forma komunikacji  

mgr Mateusz Adamczyk poniedziałek, 10.00-12.00 ms.adamczyk@uw.edu.pl forum na platformie COME 

mgr Dagmara Banasiak środa, 11.00-12.00 dagmara.m.banasiak@gmail.com dyżur na platformie ZOOM 

hab. dr hab. Mirosław 
Bańko 

poniedziałek, 9.00-10.00 m.banko@uw.edu.pl  

dr Marcin Będkowski czwartek, 17.00-18.00 (po 
umówieniu mailowym) 

mbedkowski@uw.edu.pl  

dr hab. Iwona Burkacka poniedziałek-piątek, 
13.00-18.00  
 

i.burkacka@uw.edu.pl fora aktualności i fora tematyczne na stronach kursów na 
platformie kampus (COME) 

dr Marta Chojnacka-
Kuraś 

poniedziałek, 18.00-19.00 marti.ch@wp.pl  

mgr Klaudia Ciesłowska piątek, 10.00-11.30 klaudia.cieslowska@wp.pl mail,  Skype 

dr Eliza Czerwińska środa, 18.00-19.00 eliza_czerwinska@wp.pl  

dr hab. Wanda Decyk-
Zięba 

środa, 11.30-13.00 wdecyk@uw.edu.pl  

dr hab. Magdalena 
Derwojedowa 

wtorek, 7.30-8.30 derwojed@uw.edu.pl  

mgr Paulina 
Faliszewska 

wtorek, 18.00-19.00 p.faliszewska@gmail.com  

dr Marta Falkowska poniedziałek, 18.00-19.00 m.falkowska@uw.edu.pl  forum na platformie COME, Skype, Zoom (konsultacje 
indywidualne w uzgodnionym terminie) 

dr hab. Justyna 
Garczyńska 

poniedziałek, 11.00-12.00 jgarczynska@uw.edu.pl  

mgr Anna Górska-Peć wtorek, 14.00-15.00 abovo10@wp.pl  

dr Agata Hącia poniedziałki, godz. 13.00-15.00  
soboty zjazdowe, godz. 10.00-
12.00 

agata.hacia@uw.edu.pl dla studentów, którzy zawiązali grupę na Facebooku - 
stała dostępność za pośrednictwem tego medium 
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dr Monika Jabłońska poniedziałek, 19.00-20.00 jablomka@gmail.com  

hab. dr hab. Halina 
Karaś 

wtorek, godz. 14.00-15.00 
czwartek, godz. 13.30-14.30 

h.a.karas@uw.edu.pl  

dr hab. Alina Kępińska poniedziałek, 10.00-11.30 
sobota, 12.15-13.30 

a.kepinska@uw.edu.pl po kontakcie mejlowym możliwy kontakt poprzez Google 
Meet, na zaproszenie studenta lub moje 

dr hab. Katarzyna 
Kłosińska 

poniedziałek, 12.00-13.00 (po 
uprzednim umówieniu 
mejlowym) 

katarzyna.klosinska@uw.edu.pl dostępność: stała - drogą mejlową; w czasie dyżurów - na 
Skypie; profil na Instagramie katarzynaklosinskaprof 

dr Monika Kresa wtorek, godz. 10:00-11:00 
czwartek, godz. 12:00-13:00 

mon_kre@wp.pl Skype (proszę szukać po mailu) 

dr Ewelina Kwapień piątek 10.00-12.00 e.m.kwapien@uw.edu.pl indywidualne konsultacje (Google 
Meet) po informacji mejlowej 

dr Jarosław Łachnik poniedziałki, 12.00-13.00 j.lachnik@uw.edu.pl platforma Kampus (zajęcia ze studentami) 

dr hab. Marek Łaziński wtorek, 11.30-13.00 m.lazinski@uw.edu.pl  

prof. dr hab. Andrzej 
Markowski 

 a.markowski@uw.edu.pl dostępność: stała - drogą mejlową 

mgr Kamil Pawlicki czwartek, godz. 12.00-14.00 kamil.pawlicki@gmail.com Skype: camillusromanus 

dr Barbara Pędzich poniedziałek, 11.00-12.00 (dyżur 
dla studentów z grupy KJPI) 

b.pedzich@uw.edu.pl komunikator Google Hangouts 

wtorek, 10.30-12.00 (dyżur dla 
uczestników seminarium) 

b.pedzich@uw.edu.pl dyżur telefoniczny 

mgr Anna Pilińska poniedziałek, 12.00-13.00 annamariapilinska@gmail.com  

dr Agnieszka 
Piotrowska 

czwartek, 8.15-9.15 a.piotrowska@uw.edu.pl  

dr Izabela Stąpor czwartek, 15.00-17.00 izabelastapor@uw.edu.pl  

dr Magdalena Wanot-
Miśtura 

środa, 15.00-18.00 mwanot@uw.edu.pl  

hab. dr hab. Krystyna 
Waszakowa 

czwartek, 9.00-10.00 KWaszak@uw.edu.pl  

dr Marcin Wągiel czwartek 13.00-14.00 marcin.wagiel@phil.muni.cz  

dr hab. Elżbieta 
Wierzbicka-Piotrowska 

wtorek, 12.00-14.00 elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl  
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dr hab. Izabela 
Winiarska-Górska 

środa 11.30-13.00 i.winiarska@uw.edu.pl  

mgr Łukasz Wnuk środa, 15.00-16.00 l.wnuk@student.uw.edu.pl  

dr hab. Magdalena 
Zawisławska 

piątek, 10.00-11.00 zawisla@uw.edu.pl Skype (nazwa użytkownika zawisla) 

dr hab. Dorota 
Zdunkiewicz-Jedynak 

urlop naukowy   

mgr Aleksandra Żurek-
Huszcz 

środa, 10.00-12.00 
– dyżur przez 
Skype; na maile 
odpowiadam na 
bieżąco 

zurek.huszcz@gmail.co 
m 

Skype; nazwa użytkownika: zurek.huszcz 
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