Godziny konsultacji pracowników i doktorantów
mgr Karolina Anielska

Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
Konsultacje we październiku:

dr Anna Avdiushchenko

środa 13.00-14.00
(mailowo oraz na MS Teams)

dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ

W okresie pandemicznym jestem do dyspozycji pod mailem jaroslaw.balon@uj.edu.pl
w każdy dzień roboczy i odpowiadam najpóźniej po 24 godzinach.
Poniedziałek 10:00 - 11:00

mgr Anna Bartos
Możliwość uzgodnienia innego terminu drogą mailową.
Konsultacje w semestrze jesiennym:
środa godz. 10:00-11:00
piątek godz. 08:45-09:45
dr Anita Bernatek-Jakiel
Pok. 2.21
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Konsultacje w roku akademickim 2020/2021
dla studentów i doktorantów
dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ W związku z istniejącą sytuacją obecnie konsultacje mogą odbyć się:
– w formie mailowej lub
– w formie online (MSTeams). W tym przypadku proszę o kontakt mailowy (konieczny kod dostępu i ustalenie godziny).

dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ

mgr Dominika Borowiec

Uprzejmie informuję, że konsultacje w semestrze jesiennym 2021/2022 odbywać będą się w terminach:
poniedziałek, godz. 16-17
środa, godz. 16-17
Konsultacje w semestrze letnim 2020:
Czwartek godz. 14:00 - 14:45
W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.

mgr Dominika Ciaranek

Konsultacje możliwe po ustaleniu terminu drogą e-mailową.

mgr Marek Ciechowski

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

mgr Anna Cygankiewicz

Piątek 9:00-10:00
lub po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową
(pokój 2.19)

prof. dr hab. Boleslaw Domański

wtorek 10:00 - 11:00
czwartek 13:00 - 14:00
DYŻURY dla studentów w semestrze jesiennym r.a. 2021/22:
- poniedziałki 12.00-13.00
- czwartki 10.45-11.45

prof. dr hab. Marek Drewnik
UWAGA
Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się drogą telefoniczną (12/ 664 53 61) albo e-mailową.
W uzasadnionych przypadkach możliwe są konsultacje bezpośrednie po uprzednim umówieniu się.
Semestr jesienny/autumn semester 2021/2022
dr Jarosław Działek

pokój/room 3.21 lub/or MS Teams
poniedziałek/Monday 11:00-11:45
wtorek/Tuesday 11:45-12:30

mgr Łukasz Fiedeń

wtorek 17.00–18.00
czwartek 10.30–11.30

mgr Paweł Franczak

dr Jadwiga Gałka

p. 2.20
Poniedziałki: 14.00-15.00
Konsultacje w roku akademickim 2021/2022
Pokój 3.48
Semestr jesienny
Stacjonarnie: środa 10.15-11.15
Online: MS Teams: wtorek 9.00-10.00
E-mail: jadwiga.galka@uj.edu.pl
Semestr wiosenny
Stacjonarnie: poniedziałek: 14.30-15.30
środa 10.15-11.15
Serdecznie zapraszam!

prof. dr hab. Krystyna German

dr Katarzyna Gorczyca

KONSULTACJE
po uzgodnieniu drogą elektroniczną
konsultacje w okresie wakacyjnym
02.07 godz. 11.15-12.00
Istnieje możliwość ustalenia konsultacji w lipcu lub wrześniu po uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.
Pokój 3.21

dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ

Środa - 12:00-13:00
Czwartek - 11:00-12:00
oraz MS Teams lub drogą mailową

prof. dr hab. Zygmunt Górka

wtorek: 10.00 - 11.00
(pok. 3.38)

mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk

Konsultacje w marcu i kwietniu będą odbywać się w następujących terminach:
5 marca (czwartek) - 11:15-12:15
13 marca (piątek) - 14:00-15:00
19 marca (czwartek) - 11:15-12:15

26 marca (czwartek) - 11:15-12:15
9 kwietnia (czwartek) - 11:15-12:15
w sali 3.20
mgr Magdalena Gus-Stolarczyk

wtorek 8.00-9.00, pokój 2.13
Możliwość uzgodnienia innych terminów drogą mailową.
Dr Robert Guzik – konsultacje semestr zimowy 2021/2022
wtorki 12:15-13:15
środy 12:15-13:15
Uwaga 16XI i 17XI konsultacje tylko telefonicznie (607980974) oraz za pomocą MS Teams

dr Robert Guzik
Zapraszam też do kontaktu poprzez MS Teams w formie rozmowy, albo na kanale konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16cfb45a709f424aad972b634cbe2b22%40thread.tacv2/
conversations?groupId=0dbbb4c0-ebcb-48b1-90ec-91b86cdc82fd&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Inne terminy możliwe po umówieniu: robert.guzik@uj.edu.pl
mgr Izabela Guzik

Konsultacje zawieszone w związku z decyzją władz o zawieszeniu zajęć dydaktycznych
Zapraszam do kontaktu drogą e-mailową
Konsultacje w czasie semestru jesiennego 2021/22:

dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ

Konsultacje będą odbywać się w formie tradycyjnej (p. 3.26) i zdalnej poprzez komunikator MS Teams.
Konsultacje w formie tradycyjnej: WTORKI godz. 11.30-12.15 (z wyjątkiem dni kiedy jest posiedzenie
Rady Wydziału, wtedy konsultacje do 12.05) oraz WTORKI w godz. 14.15-15.00
Konsultacje przez MS Teams - proszę o mejl krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl w sprawie ustalenia terminu

dr Joanna Hibner

W semestrze jesiennym 2021/2022 zapraszam na konsultacje w następujące dni tygodnia:
Wtorek: 11:00-12:30
Czwartek:10:00-11:30 (w sprawach pilnych proszę o kontakt drogą mailową lub poprzez MS Teams)

mgr Anna Hulicka

anna.hulicka@doctoral.uj.edu.pl

dr hab. Bogdana Izmaiłow

dr Michał Jakiel

poniedziałek 14.00 - 16.00
(pok. 2.28)
Konsultacje w semestrze jesiennym 2021/22:
wtorek godz. 14:15-15:15
czwartek godz. 14:30-15:30
Pok. 2.19
Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy. Istnieje również możliwość ustalenia dodatkowego
terminu konsultacji drogą elektroniczną.

mgr Barbara Jaśkowiec

po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową (pok 3.14)
środa 11.00 - 12.00

mgr Łukasz Jelonkiewicz
Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne, p. 0.24
Konsultacje:
dr Dominik Kaim

poniedziałek: 9.30 - 10.30 [MS Teams]
wtorek: 12.00 - 13.00 [pokój 3.41]
W innych terminach konsultacje możliwe po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.

dr Piotr Kłapyta

Konsultacje w semestrze jesiennym (pok.2.16):
Wtorek 13.15-14.15
Środa 11.30-12.30

dr Arkadiusz Kocaj

Konsultacje w czasie semestru jesiennego 2021/22:
Konsultacje będą odbywać się w formie tradycyjnej (p. 3.39) i zdalnej poprzez komunikator MS Teams.
Konsultacje w formie tradycyjnej:Środy w godz. 11.45-12.45 i czwartki godz. 11.30-12.30.
Konsultacje przez MS Teams - proszę o mail na adres arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl w sprawie ustalenia terminu
Proszę o kontakt e-mail, aby umówić się na konkretny termin: arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl

dr inż. Natalia Kolecka

W okresie od 1 marca 2021 przebywam na urlopie bezpłatnym.
Since March 1, 2021 I am on an unpaid leave.

e-mail: arkadiusz.kolos%uj.edu.pl
tel: 606 484 344

dr Arkadiusz Kołoś

osobiście: pok. 3.48:
poniedziałki i środy w godz. 13:30 - 13:45
(W środę 10 XI dyżur wyjątkowo przeniesiony na godz. 10:00 - 11:00)
UWAGA: Gdyby ktoś z Państwa zamierzał przyjść po 13:45, zaczekam, ale proszę w tej sprawie o SMS.
on-line: MS-Teams po wcześniejszym umówieniu terminu.
Zapraszam

mgr Marek Kosowski

Po wcześniejszym umówieniu się droga e-mailową.

dr Leszek Kowanetz

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

prof. dr hab. Jacek Kozak

wtorek 9.00-10.00; czwartek 14.00-15.00(IGiGP UJ, pok. 3.40)
Uwaga: zalecane jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie konsultacji.
Możliwe jest również mailowe umówienie konsultacji on-line (MS Teams), w dowolnie ustalonym terminie.
Kontakt mailowy: jacek.kozak@uj.edu.pl

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

poniedziałek: 12.00 - 14.00, czwartek 15:30 - 16:30
(pok. 2.29)

mgr Paweł Krzemień

W semestrze zimowym zapraszam na konsultacje w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00 w pokoju nr 3.15.

mgr Sebastian Książkiewicz

Konsultacje po wcześniejszym ustaleniu przez e-mail
Szanowni Państwo,

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

uprzejmie informuję, że konsultacje w semestrze jesiennym w r.a. 2021/2022 odbywają w następujące dni tygodnia:
wtorki, w godz. 10.00-11.30.
czwartki, w godz. 10.00-11.30.
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy lub MS Teams.

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

wtorek: 10:00-11:00
(pok. 3.02)

Konsultacje w semestrze jesiennym 2020/2021:
mgr Tomasz Kwiatkowski
codziennie 17.30-19.30, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.
mgr Judyta Lasek

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.
(pok. 2.20)
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:
poniedziałek 13:30-15:00
środa 11:45-13:15

dr Justyna Liro
Proszę o kontakt:
email: justyna.liro@uj.edu.pl
lub za pośrednictwem MS Teams.

dr hab. Małgorzata Luc

Konsultacje odbywają się online na Skype: go.sia.home77@gmail.com
lub na MSTeams:
poniedziałek: 14-15
środa: 9-10
lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailowa

dr Lidia Luchter

wtorek: 12.00 - 13.00
(pok. 3.06)

mgr Sylwia Łękawska

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

mgr Anna Łobodzińska

Konsultacje: po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

mgr Mateusz Maślanka

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu poprzez maila.

mgr Łukasz Matoga

Konsultacje w bieżącym roku akademickim zostają odwołane.
W celu uzgodnienia terminu spotkania oraz w sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy:
lukaszmatoga@interia.pl

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ

Szanowni Państwo,
W semestrze jesiennym 2021/2022 zapraszam na konsultacje w poniedziałki od godz. 12.00 do 13.00
i we wtorki od godz. 9.00 do 10.00.
Przez cały semestr możliwe będą również konsultacje drogą mailową, lub w inny ustalony indywidualnie sposób.

Dyżury
5 X (wtorek) 10.00-11.00
6 X (środa) 11.30-12.30

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Dyżury w kolejnych tygodniach semestru zimowego 2021/2022
Wtorek 10.30-11.30
Środa 9.00-10.00
Harmonogram dyżurów może ulec zmianie.
Grzegorz Micek
E-mail: grzegorz.micek@uj.edu.pl

dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Konsultacje w sem. jesiennym 2021/2022:
- poniedziałek, godz. 12.00-14.00
- środa, godz. 12.00-14.00
Pokój 2.34 (II piętro)
Kontakt mailowy: anna.michno@uj.edu.pl

dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ

Konsultacje (pok. 3.02)
Uwaga:
Wyjazd służbowy w dniach 01-12.10.2021

mgr Magdalena Miśkowiec

piątek: 12:00-13:30 pokój 3.16
lub przez MS Teams

mgr Karolina Mostowik

Poniedziałek: 11:30 - 13:00, pokój 2.20

mgr Magdalena Murawska

kontakt mailowy,
pokój 2.40

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

Ze względu na pandemię do odwołania dyżury odbywają się w formie zdalnej (platforma MsTeams).
Uprzejmie proszę o umówienie się drogą mailową (monika.murzyn-kupisz@uj.edu.pl).

dr Łukasz Musielok

Konsultacje w semestrze zimowym
roku akademickiego 2021/2022
środy 10.00–11.00

piątki 8.45–9.45
pokój 2.21
mgr Żaneta Nguyen Huu

Poniedziałek: 12:00-13:00

dr Agnieszka Nowak-Olejnik

W semsetrze jesiennym 2020/2021 zapraszam do konsultowania się droga mailową lub przez MS Teams
po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową.
semestr jesienny roku akademickiego 2021/2022:
konsultacje:
wtorki 13:45 - 14:45 (konsultacje 26 października - online np. przez Teams)
piątki 10:00 - 11:00 (konsultacje 29 października - online np. przez Teams)

dr Krzysztof Ostafin
W razie chęci osobistego spotkania w tygodniu 25 - 29 X proszę o kontakt e-mailowy.

dr Robert Pawlusiński

Aktualnie konsultacje odbywają się drogą mailową: robert.pawlusinski@uj.edu.pl
lub poprzez Ms Teams: w czwartki, w godz. 14:45-16:15;
(inny termin spotkania za pośrednictwem MsTeams jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową).
Zachęcam również do aktywności w ramach forum w pegazie dołączonych do każdego kursu.
Konsultacje w semestrze jesiennym będą odbywać się we wtorki - 17.00-18.30 i czwartki - 13.45-15.00.

dr Aneta Pawłowska-Legwand
W sprawie ustalenia innego terminu proszę o kontakt mailowy lub przez Teams.
mgr Sebastian Pełech

Po wcześniejszej konsultacji drogą elektroniczną

mgr Dawid Piątek

pokój 2.40
piątek 10:30 - 11:45
w innych terminach po uzgodnieniu drogą mailową

dr Małgorzata Pietrzak, prof. UJ

Konsultacje:
wtorek 15.30-16.30

czwartek 10-11 (4 listopada konsultacje wyjątkowo po Radzie Instytutu)
malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

Konsultacje w semestrze jesienny 2021/22
wtorek - 11.30-12.15
środa - w godzinach uzgodnionych drogą mailową
w innych terminach - po uzgodnieniu drogą mailową lub przez MsTeams

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Thursday 10:30 - 11:00

mgr Szymon Poręba

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową
pok. 3.14

dr Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz

Konsultacje w trybie zdalnym na czacie platformy Teams.
_____________________
tel. +48/12-664-6770

mgr Marcin Rechciński

Konsultacje w semestrze wiosennym:
środy godz. 10:30-11:30 (pok. 2.19)
piątki godz. 10:30-11:30 (od 6.03.20; pok. 2.0.13, INoŚ UJ)
Kontakt e-mailowy (e-mail contact):
w dniach pracy - od wtorku do piątku (working days - Tuesday to Friday)
Konsultacje - biuro nr 3.43 w IGiGP UJ:
wtorek (Tuesday): 10.00 - 11.00
czwartek (Thursday): 13.30 - 14.30

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska
---------------NIEOBECNOŚCI:

PLANOWANE NIEOBECNOŚCI (planned absence at work):
12.11.2021

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ

poniedziałki 11:00-12:00
wtorki 14:00-15:00
pokój 2.31

mgr Oskar Sękowski

Środa 10:00-11:00
Możliwość konsultacji również w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową
pok. 3.14

dr hab. Janusz Siwek

Poniedziałek: 14:00 - 15:00
Czwartek: 12:00 - 13:00
Konsultacje mogą odbywać się także w formie zdalnej na platformie MS Teams po uprzednim umówieniu się drogą mailową.

dr Joanna Paulina Siwek

środy od 12:00 do 13:00
piątki od 12:00 do 13:00

mgr inż. Mateusz Sobucki

Po uzgodnieniu przez e-mail lub MS Teams.

dr hab. Maria Soja

Konsultacje po umówieniu się drogą e-mailową

dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ

W związku z istniejącą sytuacją obecnie konsultacje mogą odbyć się:
W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną konsultacje możliwe są:
– w formie mailowej lub
– w formie online (MSTeams). W tym przypadku proszę o kontakt mailowy (konieczny kod dostępu
i ustalenie godziny).
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 (pokój 0.40 - laboratoria IGiGP):

mgr Mateusz Stolarczyk

poniedziałki - 14:00-15:00
wtorki - 12:00-13:00
W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez adres e-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Sulikowska

po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową: a.sulikowska@doctoral.uj.edu.pl

dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

W semestrze letnim serdecznie zapraszam na konsultacje we wtorki w godzinach 17.30-18.30 (MS Teams).

Wszelkie inne (prócz weekendów) dni i godziny również są prawdopodobnie możliwe - proszę o wcześniejszy
kontakt mailowy lub (lepiej, bo szybciej) na czacie MS Teams.

mgr Łukasz Sykała

Konsultacje w semestrze wiosennym 2015/2016 (pokój 3.16):
czwartek: 11.30 - 14.30
Dodatkowe terminy konsultacji możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.

mgr Sławomir Szot

Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

mgr Marcin Szwagrzyk

Piątki, 16:00-17:00. pokój 3.44

dr hab. Wojciech Szymański

Poniedziałek: 13.00-14.00
Czwartek: 11.00-12.00

dr hab. Jolanta Święchowicz, prof. UJ

Konsultacje w semestrze wiosennym:
Poniedziałki w godz. 19.45-20.30;
Czwartki w godz. 11-12.
Pokój 2.36

mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi

Proszę o kontakt mailowy

dr Jakub Taczanowski

Wtorek 15.45-16.30, środa 10.15-11.45 w pokoju 3.17

mgr Maciej Trojnar

W semestrze wiosennym 2017/2018:
poniedziałki 26 luty, 5, 12, 19 marca: 13.00-14.00
środy: 16.10-17.10
oraz inne terminy ustalone indywidualnie.
UWAGA: o planowanej wizycie na konsultacjach należy poinformować drogą mejlową min. dzień wcześniej:
maciej.geograf@gmail.com

Konsultacje (pok. 3.42):
wtorki, w godz. 14:15-15:00

dr Mateusz Troll

czwartki, w godz. 10:15-11:00
Konsultacje dla studiujących na I roku studiów licencjackich możliwe są również w trakcie moich dyżurów
w Zbiorach Kartograficznych:
środy, w godz. 10:30-11:30
piątki, w godz. 10:30-11:30
DYŻURY
(1)SPRAWY STUDENCKIE ODPOWIADAJĄCE ZADANIOM Z-CY DYREKTORA DS. STUDENCKICH
Miejsce: pokój 1.04 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych
Terminy:
wtorek 11.00-12.00
czwartek 13.30-14.30

dr Piotr Trzepacz

UWAGI OGÓLNE: wszelkie pisma (poprawnie wypełnione, właściwie zredagowane) należy składać w Dziekanacie Studenckim,
korespondencję mailową dotyczącą wszelkich formalności również należy przesyłać na adres Dziekanatu Studenckiego
a nie do mnie
(2)KONSULTACJE ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI PRZEZE MNIE ZAJĘCIAMI
Miejsce: pokój 3.24 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Terminy:
wtorek 10.00-11.00
czwartek 12.30-13.30

prof. dr hab. Józef Robert Twardosz

W roku akademickim 2020/21
Wtorki: 9.15-10.00,(pok. 3.32)
środy: 11.45-12.30, (pok. 3.32)

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Terminy najbliższych konsultacji:
czwartek (13.06.2019) - godz. 11-12 oraz 16-17

piątek (14.06.2019) - godz. 16-17
wtorek (18.06.2019) - godz. 11-12
W sprawach pilnych proszę o kontakt drogą mailową.

mgr Agata Warchalska-Troll

Konsultacje w semestrze wiosennym 2018/2019: czwartki 14:45-15:45.
Pokój 3.16
Inne terminy możliwe do ustalenia poprzez pocztę elektroniczną.
UWAGA: ze względu na zbliżający się termin urodzenia dziecka oraz urlop macierzyński,
konsultacje w drugiej połowie czerwca, lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 r. są odwołane.

mgr Anna Woźniak

Po uzgodnieniu drogą e-mailową na adres anna2.wozniak@doctoral.uj.edu.pl
(lub, w razie pilnego kontaktu, anna2.wozniak@gmail.com).

dr Dominika Wrońska-Wałach

wtorek 13:15-14:15
czwartek 10:00-11:00
pok. 2.16

dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ

Godziny konsultacji w semestrze jesiennym 2021/2022
poniedziałek 14:00 - 15:00
wtorek 11:45 - 12:45
W sprawach pilnych lub w przypadku konsultacji on-line za pośrednictwem MSTeams
(w celu ustalenia terminu) proszę o kontakt mailowy.

mgr Michał Zatorski

Piątek 13.00-14.00
W innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu

prof. dr hab. Wiesław Ziaja

środa i czwartek: 10:30-11:30
pokój nr 2.47

prof. dr hab. Mirosław Żelazny

wtorek: 11:10-12:10
czwartek: 12:00-13:30
pok. 2.32

