
Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023  
w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa KNH UR 
(studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 

 
kierunki  

filologia polska 

polonistyka stosowana  
dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego  
 

Spotkania studentów z opiekunami odbędą się  3 października 2022 r. zgodnie 

z poniższym harmonogramem: 

 

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA 

 

I rok, filologia polska, st. 1. stopnia (wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panią dr Anną Dworak  – sala 118, bud. 

A1 (ul. Rejtana 16C) 

 

Podczas spotkania studenci będą dokonywać wyboru specjalności; odbędą się 

również zapisy do grup i na zajęcia konwersatoryjne (do wyboru). 

 

II rok, filologia polska, st. 1. stopnia (wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panem dr. hab. Tadeuszem 

Półchłopkiem, prof. UR –  sala 101, bud. A1  

 

III rok, filologia polska, st. 1. stopnia (wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z  opiekunem roku, Panią dr hab. Agatą Paliwodą, prof. UR 

–  sala 103, bud. A1  

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na seminaria licencjackie, zajęcia 

konwersatoryjne (do wyboru) oraz na praktyki śródroczne (dotyczy studentów specjalności 

nauczycielskiej) 

 



 

I rok, st. 2. stopnia, filologia polska (wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panią dr Elżbietą Kozłowską – sala 127, 

bud. A1 

 

Podczas spotkania studenci będą dokonywać wyboru specjalności; odbędą się 

również zapisy na seminaria magisterskie oraz na praktyki śródroczne (dotyczy studentów 

specjalności nauczycielskiej). 

 

 

II rok, st. 2. stopnia, filologia polska (wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z  opiekunem roku, Panią dr hab. Wiolettą Kochmańską, 

prof. UR – sala 125, bud. A1   

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na ćwiczenia warsztatowe (do wyboru) oraz 

na praktyki śródroczne (dotyczy studentów specjalności nauczycielskiej). 

 

 

 

 

*** 

1 października 2022 r. jest dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w UR, 

wolnym od zajęć dydaktycznych.   

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 

2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów 

z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem 

specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup 

oraz na przedmioty do wyboru, wyborem seminariów dyplomowych itp.  

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się  w IPID 3 października br. 

od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KIERUNEK POLONISTYKA STOSOWANA 

 

 

II rok, st. 1. stopnia, polonistyka stosowana 

3.10.2022 r. 

  

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku,  Panią dr hab. Jolantą Kowal, prof. UR –  

– sala 102, bud. A1 (ul. Rejtana 16C) 

 

 

 

III rok, st. 1. stopnia, polonistyka stosowana 

3.10.2022 r. 

  

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panem dr. hab.   Arkadiuszem Luboniem, prof. 
UR – sala 9, bud. A3 (al. mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3); 

 

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na seminarium licencjackie oraz ćwiczenia 

warsztatowe (do wyboru) 

 

*** 

1 października 2022 r. jest dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w UR, 

wolnym od zajęć dydaktycznych.   

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 

2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów 

z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem 

specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup 

oraz na przedmioty do wyboru, wyborem seminariów dyplomowych itp.  

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się  w IPID 3 października br. 

od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

I rok, st. 1. stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

(wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panią dr Justyną Majchrowską – aula 33 A3  (al. 

mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3); 

 

 

Podczas spotkania studenci będą dokonywać wyboru specjalności; odbędą się 

również zapisy do grup i na zajęcia konwersatoryjne (do wyboru). 

 

 

II rok, st. 1. stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

(wszystkie specjalności)  

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panem dr Wojciechem Maryjką – sala 

124, bud. A1 

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na zajęcia warsztatowe oraz konwersatoryjne. 

 

 

III rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

(wszystkie specjalności) 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panią dr Krystyną Gielarek-Gorczycą – 

sala 110, bud. A1 

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na seminaria licencjackie oraz na zajęcia  

konwersatoryjne (do wyboru). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I rok, st. 2. stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

(wszystkie specjalności) 

 

3.10.2022 r. 

 

9.00–11.00 – spotkanie z opiekunem roku, Panem dr. Michałem Żmudą  – sala 137, 

bud. A1 (ul. Rejtana 16C) 

 

Podczas spotkania studenci będą dokonywać wyboru specjalności; odbędą się 

również zapisy na seminaria magisterskie. 

 

II rok, st. 2. stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

 (wszystkie specjalności) 

 

3.10.2022 r. 

 

10.00–11.00 – spotkanie z  opiekunem roku, Panem dr. Robertem Słabczyńskim – 

sala 126, bud. A1 

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na ćwiczenia warsztatowe (do wyboru). 

 

 

*** 

1 października 2022 r. jest dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w UR, 

wolnym od zajęć dydaktycznych.   

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 

2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów  

z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem 

specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup 

oraz na przedmioty do wyboru, wyborem seminariów dyplomowych, itp.  

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się  w IPID 3 października br. 

od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I rok, st. 1. stopnia, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego 

3.10.2022 r. 

  

9.00 – 11.00 – spotkanie z kierownikiem kierunku, Panią dr Barbarą Drozd,  sala 

120, bud. A1 (ul. Rejtana 16C) 

 

Podczas spotkania odbędą się zapisy na ćwiczenia warsztatowe (do wyboru). 

 

 

*** 

1 października 2022 r. jest dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w UR, 

wolnym od zajęć dydaktycznych.   

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 

2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów 

z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem 

specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup 

oraz na przedmioty do wyboru, wyborem seminariów dyplomowych itp.  

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się  w IPID 3 października br. 

od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 

 


