
 

SPOTKANIA ONLINE Z LICEALISTAMI PODCZAS DNI OTWARTYCH - HARMONOGRAM 
 

 
22 MARCA (PONIEDZIAŁEK) 

Przedział czasowy Kierunek Adresy e-mail 
dyżurujących 

Uwagi 

14:00 – 15:00 Filologia romańska eliza.sasin@edu.uni.lodz. 
pl 
joanna.fabijanowska@edu.
uni.lodz.pl  

Dyżur studentów 

15:00 – 16:00 Studia polskie z 
językiem angielskim 

mateusz.gaze@uni.lodz.pl  

16:00 – 17:00 Filologia polska  
monika.urbanska@uni.lod 
z.pl 

Dyżur dla 
Kandydatów na 
studia II stopnia. 

17:00 – 18:00 Produkcja teatralna i 
organizacja widowisk 

Natalie Moreno- 
Kamińska 

natalie.moreno@uni.lodz. 
pl 

 

18:00 – 19:00 Filologia klasyczna joanna.rybowska@uni.lod 
z.pl 
prof. Joanna Rybowska 

Dyżur dla 

Kandydatów na 
studia II stopnia. 

19:00 – 20:00 Filmoznawstwo I st.  
patryk.ostrowski@edu.uni 
.lodz.pl 

Student, godziny 
mogą ulec 
zmianie, gdy 
zostanie 
opublikowany plan 

 

23 MARCA (WTOREK) 

Przedział czasowy Kierunek Adresy e-mail 
dyżurujących 

Uwagi 

14:00 – 15:00 Informacja w 
środowisku cyfrowym 
(lic) oraz 
Informatologia z 
biznesowym językiem 
angielskim (mgr) 

 
Michal.zytomirski@uni.lo 
dz.pl 

 

15:00 – 16:00 Filmoznawstwo 
(lic)/Media 
audiowizualne i 
kultura cyfrowa (mgr) 

piotr.sitarski@uni.lodz.pl  

16:00 – 17:00 Filologia słowiańska steliana.aleksandrova@u 
ni.lodz.pl, 
sanja.miletic@uni.lodz.pl, 
agata.glaz@uni.lodz.pl, 
jiri.byckov@uni.lodz.pl, 
ivan.n.petrov@uni.lodz.pl 
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17:00 – 18:00 Filologia angielska  

paulina.mirowska@uni.lo 
dz.pl 

 

18:00 – 19:00 Filologia angielska  

paulina.mirowska@uni.lo 
dz.pl 

 

19:00 – 20:00 Filmoznawstwo (I st.)  
michalina.majewska@edu 
.uni.lodz.pl [studentka] 

Zgłoszenie może 
ulec zmianie, gdy 
pojawi się plan 
zajęć na nowy 
semestr. 

 

24 MARCA (ŚRODA) 

Przedział czasowy Kierunek Adresy e-mail 
dyżurujących 

Uwagi 

14:00 – 15:00 Filologia klasyczna jan.skarbek@unilodz.eu 
(Jan Skarbek-Kazanecki) 

Dyżur dla 
Kandydatów na 
studia I stopnia. 

15:00 – 16:00 Filologia rosyjska ija.blumental@uni.lodz.pl 
martyna.miksa@edu.uni.l 
odz.pl (studentka) 

 

16:00 – 17:00 Filologia romańska joanna.kopec@uni.lodz.pl 
anita.staron@uni.lodz.pl 
magdalena.kozluk@uni.lod
z.pl 

Dyżur 
wykładowców 

17:00 – 18:00 Media audiowizualne i 
kultura cyfrowa 

dominika.staszenko- 
chojnacka@uni.lodz.pl; 

 

18:00 – 19:00 Dziennikarstwo, 

media i projektowanie 

komunikacji 

Anita Grzegorzewska 
anita.szwajkowska@uni.lo 
dz.pl 

 

19:00 – 20:00  Nowe media i kultura   
cyfrowa 

maciej.ozog@uni.lodz.pl  
dagmara.rode@uni.lodz.pl  

 

 

25 MARCA (CZWARTEK) 

Przedział czasowy Kierunek Adresy e-mail 
dyżurujących 

Uwagi 

14:00 – 15:00 Filologia 
germańska/Studia 
Polsko Niemieckie 

 

krzysztof.sakowski@uni.lo 
dz.pl 

 

15:00 – 16:00 Filmoznawstwo 
(lic)/Media 
audiowizualne i 
kultura cyfrowa (mgr) 

michal.pabis@uni.lodz.pl  

16:00 – 17:00 Twórcze pisanie leszek.karczewski@uni.lo 

dz.pl 

 

mailto:paulina.mirowska@uni.lodz.pl
mailto:paulina.mirowska@uni.lodz.pl
mailto:paulina.mirowska@uni.lodz.pl
mailto:paulina.mirowska@uni.lodz.pl
mailto:michalina.majewska@edu.uni.lodz.pl
mailto:michalina.majewska@edu.uni.lodz.pl
mailto:jan.skarbek@unilodz.eu
mailto:ija.blumental@uni.lodz.pl
mailto:martyna.miksa@edu.uni.lodz.pl
mailto:martyna.miksa@edu.uni.lodz.pl
mailto:joanna.kopec@uni.lodz.pl
mailto:anita.staron@uni.lodz.pl
mailto:dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl
mailto:dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl
mailto:anita.szwajkowska@uni.lo
mailto:maciej.ozog@uni.lodz.pl
mailto:dagmara.rode@uni.lodz.pl
mailto:krzysztof.sakowski@uni.lo
mailto:michal.pabis@uni.lodz.pl
mailto:leszek.karczewski@uni.lo


17:00 – 18:00 Filologia polska anna.zagrodna@uni.lodz. 

pl 

I stopień 

18:00 – 19:00 Lingwistyka dla 
biznesu 
Lingwistyka w 
komunikacji 
specjalistycznej 

 

Aleksandra.makowska@u 
ni.lodz.pl 

 

19:00 – 20:00 Logopedia z 
audiologią 

mateusz.szurek@uni.lodz. 
pl 

 

20:00 – 21:00 translatoryka marcin.michon@uni.lodz.p
l 

 

 

26 MARCA (PIĄTEK) 

Przedział czasowy Kierunek Adresy e-mail 
dyżurujących 

Uwagi 

14:00 – 15:00 Dziennikarstwo 
międzynarodowe 

 
krzysztof.sakowski@uni.lo 
dz.pl 

 

15:00 – 16:00 italianistyka stefano.cavallo@filologia. 
uni.lodz.pl 

 

16:00 – 17:00 Filologia hiszpańska  
agnieszka.kruszynska@un 
i.lodz.pl 
ewa.swenderska@uni.lod 
z.pl 

 

17:00 – 18:00 Kulturoznawstwo 
Kultura i sztuka 
współczesna 

 
lukasz.biskupski@uni.lodz 
.pl 

 

18:00 – 19:00 Italianistyka stefanocavallo@filologia. 
uni.lodz.pl 
anna.wiecek@edu.uni.lod 
z.pl 
magdalena.kierzkowska@ 
edu.uni.lodz.pl 
katarzyna.mikolajczyk2@ 
edu.uni.lodz.pl 

studenci 

19:00 – 20:00 Produkcja teatralna i 

organizacja widowisk 

Małgorzata Budzowska 
malgorzata.budzowska@ 
uni.lodz.pl 

Wykładowca oraz 
Student 
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