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I tura rejestracji 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

Rejestracja Opis rejestracji Data i godzina rozpoczęcia Data i godzina zakończenia 

W3-DKS1-OB2-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 2 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-OB4-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 4 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-OB6-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 6 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-KM2-21/22L Konwersatorium monograficzne - 2 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

16.02.2022   godz.  16:05 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-KM4-21/22L Konwersatorium monograficzne - 4 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

16.02.2022   godz.  16:05 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-KM6-21/22L Konwersatorium monograficzne - 6 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

16.02.2022   godz.  16:05 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-WM2-21/22L Wykład monograficzny - 2 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

16.02.2022   godz.  16:10 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS1-WM6-21/22L Wykład monograficzny - 6 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia 

16.02.2022   godz.  16:10 28.02.2022 godz. 23:59 

6 semestr, RZECZNICTWO PRASOWE,   prowadzący mgr Beata Kopczyńska,  

6 semestr, WARSZTAT DZIENNIKARSKI, gr. 2, 3, 4 prowadzący dr Filip Gańczak. 

 

W rozkładach zajęć: 

2 semestr: WIEDZA O RADIU – prowadzący red. J.Filus, zajęcia będą się odbywać w  piątek o godz. 8.00-9.30 sala 35 (Bankowa 11), (przeniesione z poniedziałku 

godz. 8.00-9.30),  

6 semestr, WARSZTAT DZIENNIKARSKI, gr. W8 prowadzący   mgr Jerzy Góra (zajęcia będą odbywać się w czwartek o godz. 17.15 – 18.45) 

6 semestr:  zajęcia w poniedziałek - zapis: WARSZTAT DZIENNIKARSKI, W8 sala 110 – jest nieprawidłowy, ma być Pracownia dziennikarska P5 sala 110, 

prowadzący red. M. Loskot, 

6 semestr: zajęcia w poniedziałek - zapis: dr P. Paulukiewicz, PRACOWNIA DZIENNIKARSKA, P5 sala 339 – błąd do wykreślenia z rozkładów zajęć, 

6 semestr: zajęcia z wykładu monograficznego –prowadzone przez prof. Maria Perez del Pozo oraz Irena Zavrl, będą prowadzone w języku angielskim w 

formie zdalnej.  
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Jeżeli ktoś zapisze się na wykład monograficzny do Pań prof. wizytujących to może zapisać się na przedmiot PRACA W STUDIU RADIOWYM do grupy (3 

lub 4 w środę) red. R Aksamita  

 

I tura rejestracji 

Kierunek:  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne  

II stopnia 
Rejestracja Opis rejestracji Data i godzina rozpoczęcia Data i godzina zakończenia 

W3-DKS2-OB2-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 2 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS2-OB4-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 4 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS2-WM2-21/22L Wykład monograficzny: 2 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia 

16.02.2022   godz.  16:10 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS2-WM4-21/22L Wykład monograficzny: 4 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia 

16.02.2022   godz.  16:10 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKS2-KM4-21/22L Konwersatorium monograficzne: 4 semestr  dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia 

16.02.2022   godz.  16:05 28.02.2022 godz. 23:59 

W rozkładach zajęć: 

4 semestr: PRACOWNIA DZIENNIKARSKA, prowadzący red. J. Filus - zajęcia będą się odbywać w  poniedziałek o godz. 8.00-9.30, sala 209 (przeniesione z godz.13.45-15.15) . 

2 semestr: zajęcia z wykładu monograficznego –prowadzone przez prof. Maria Perez del Pozo oraz Irena Zavrl, będą prowadzone w języku angielskim 

formie zdalnej, 

Jeżeli ktoś zapisze się na wykład monograficzny do Pań prof. wizytujących w poniedziałek to może zapisać się na przedmiot PRACA W STUDIU 

RADIOWYM do grupy 3 lub 4 w środę do red. R Aksamita . 
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Kierunek:  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne  

I stopnia 
Rejestracja Opis rejestracji Data i godzina rozpoczęcia Data i godzina zakończenia 

W3-DKN1-OB2-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 2 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKN1-OB4-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 4 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

W3-DKN1-OB6-21/22L Przedmioty obowiązkowe - 6 semestr dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

16.02.2022   godz.  16:00 28.02.2022 godz. 23:59 

 


