
PIERWSZE ZAJĘCIA Z JĘZYKA OBCEGO
INFORMACJE DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY

i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

● studia II stopnia
● studia II stopnia po angielsku - ARCHITECTURE IN ENGLISH -

MASTER’S DEGREE

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć.

2. Osoby zdecydowane na lektorat z języka niemieckiego,
francuskiego lub rosyjskiego, prosimy o zgłoszenie się
bezpośrednio do lektorów tych języków (linki - poniżej).

Proszę sprawdzić harmonogram zajęć zamieszczony na stronie WA
bezpośrednio przed zajęciami, ponieważ możliwe jest wprowadzanie
zmian w ostatniej chwili.

Zapraszamy na zajęcia!
lektorzy Studium Języków Obcych



STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

JĘZYK ANGIELSKI

ARCHITEKTURA

mgr Alicja Półtorak (1 grupa)
kontakt: apoltorak@pk.edu.pl (lub na czacie w MS Teams)
wtorek, 1.03.2022 godz. 13:00 - 14:30,
sala P5 (lub W1) przy ul. Podchorążych

mgr Agnieszka Łyczko (3 grupy)
kontakt: agnieszka.lyczko@pk.edu.pl (lub na czacie w MS Teams)
wtorek, 1.03.2022 godz. 8:00 - 9:30 sala P2
wtorek, 1.03.2022 godz. 9:45 - 11:15 sala P2
wtorek, 1.03.2022 godz. 11:30 - 13:00 sala P2
ul. Podchorążych

mgr Małgorzata Jasińska - Panek
kontakt: m.jasinska@pk.edu.pl
wtorek godz. 11:30 - 13.00 sala W1 (ul. Podchorążych)
wtorek godz. 13:15 - 14:45 sala W1
piątek godz. 10:15 - 11:45 sala W2 (ul. Podchorążych)

mailto:apoltorak@pk.edu.pl
mailto:agnieszka.lyczko@pk.edu.pl
mailto:m.jasinska@pk.edu.pl


ARCHITECTURE IN ENGLISH

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Beata Heil
kontakt: bheil@pk.edu.pl (lub na czacie w MS Teams)
środa 2.03.2022 godz. 12:00-13:30 sala 150 budynek SJO
(Studium Języków Obcych ul. Warszawska)

kod do zespołu na MS Teams:

yk4q3wh

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Ewa Targosz
kontakt: etargosz@pk.edu.pl
pierwsze zajęcia: wtorek, godz. 11:30, sala 149b
(ul. Warszawska, budynek SJO)

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Dorota Duchnowska
kontakt: dduch@pk.edu.pl
pierwsze spotkanie: wtorek godz. 19:45
Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia!

kod do zespołu na MS Teams:

xq1dium

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

mgr Patrycja Churcher
zajęcia: środa godz. 15:00-16:30

mailto:bheil@pk.edu.pl
mailto:etargosz@pk.edu.pl
mailto:dduch@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_tVWAEVxlqwqcfjdwX-__ne82igjD341oq_K4HLgNc41%40thread.tacv2/conversations?groupId=459b6194-fe56-4f71-9527-f8ca5fe472a5&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS1nilqzEIboKmN7rhqkgeC3OA_Z8gyL5himg_tR0yHg1%40thread.tacv2/1645385082197?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
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