
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Bogumiła Staniów,
pl. Nankiera 15 b (pokój 13)
—
podania i sprawy studentów
studiów stacjonarnych

Obsługa administracyjna
Katarzyna Stanikowska
pl. Nankiera 15 b (pokój 12)
—
studia pierwszego stopnia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa

Obsługa administracyjna
Joanna Augustyn
pl. Nankiera 15 b (pokój 14)
—
studia drugiego stopnia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa

Prodziekan ds. jakości kształcenia 
oraz studiów niestacjonarnych
prof. dr hab. Igor Borkowski,
pl. Nankiera 15 b (pokój 13)
—
podania i sprawy studentów
studiów niestacjonarnych

Obsługa administracyjna
Elżbieta Saks
pl. Nankiera 15 b (pokój 15)
—
studia pierwszego i drugiego stopnia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Obsługa administracyjna
Anna Ros
pl. Nankiera 15 b (pokój 15)
—
studia pierwszego i drugiego stopnia
komunikacja wizerunkowa

Do Dziekana możesz udać się z wieloma sprawami. Zwróc uwagę, żeby swoje 
podanie skierować do właściwego Dziekana. Pamiętaj, że niektóre podania 
muszą zostać zaopinowane przez właściwych dyrektorów Instytutu Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej.

wydawanie zaświadczeń 
o studiowaniu

podanie o Indywidualną Organizację 
Studiów (wcześniej zaopiniowane 
przez dr. Romana Wróblewskiego, 
z-cę dyrektora ds. studenckich)

podanie o przedłużenie sesji egzami-
nacyjnej (wcześniej zaopiniowane 
przez dr. Romana Wróblewskiego, 
z-cę dyrektora ds. studenckich)

podanie o uznanie przepisania ocen, 
np. z innych kierunków (wcześniej za-
opiniowane przez dr. Romana Wró-
blewskiego, z-cę dyrektora ds. studenc-
kich)

podanie o zmianę promotora (podpisa-
ne przez obecnego i nowego promoto-
ra oraz zaopiniowane przez dr. 
Romana Wróblewskiego, z-cę dyrekto-
ra ds. studenckich)

podanie o wpis na wyższy semestr z 
deficytem punktów ECTS i powtarzanie 
przedmiotów (wcześniej zaopiniowane 
przez dr. Romana Wróblewskiego, z-cę 
dyrektora ds. studenckich)

podanie o przywrócenie na listę stu-
dentów po wcześniejszym skreśleniu 
(np. w wyniku nieregulowania płatno-
ści za studia)

podanie o wznowienie studiów w celu 
przystąpienia do egzaminu dyplomo-
wego

podanie o reaktywację na studia 

podanie o rozłożenie na raty opłat za 
studia, w tym opłaty za powtarzanie 
przedmiotów (wcześniej zaopiniowane 
przez dr. Romana Wróblewskiego, 
z-cę dyrektora ds. studenckich)

podanie o udzielenie urlopu 
dziekańskiego

podanie o organizację egzaminu komi-
syjnego (wcześniej zaopiniowane 
przez dr. Pawła Urbaniaka, z-cę 
dyrektora ds. dydaktycznych)

Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej
ul. Joliot-Curie 15 (pokój 214)
—
we wtorki sekretariat jest nieczynny, 
prosimy o wyrozumiałość!

Obsługa administracyjna
Beata Wawer
—
studia stacjonarne

Obsługa administracyjna
Dorota Pochwała
—
studia niestacjonarne

W sekretariacie chętnie pomożemy 
i podpowiemy — jesteśmy na miejscu. 
Tutaj załatwisz też kilka spraw. 

zapisy na przedmioty opcyjne i semi-
naria dyplomowe

sprawy związane z systemem USOS
www.usosweb.uni.wroc.pl

sprawy związane z bieżącą dydaktyką 
(np. informacje o zmianach w harmo-
nogramie zajęć)

sprawy związane z działalnością stu-
dencką (np. podanie o dofinansowanie 
studenckich inicjatyw skierowane do 
Dyrektora Instytutu)

SPRAWY
DZIEKAŃSKIE

KOMPETENCJE
DZIEKANÓW

Dyrektor IDiKS 
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 213)
—
Szef zajmuje się tylko sprawami stu-
denckimi, których naprawdę nie można 
załatwić gdzie indziej

Z-ca Dyrektora IDiKS 
Dr Roman Wróblewski,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 212)
—
zastępca dyrektora ds. studenckich

opiniowanie właściwych podań do 
Dziekana studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych

wyznaczanie różnic programowych 
związanych z powtarzaniem seme-
stru/roku oraz reaktywacją na studia

podanie o zmianę przedmiotu 
opcyjnego

Z-ca Dyrektora IDiKS 
Dr Paweł Urbaniak,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 208)
—
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

opiniowanie właściwych podań do 
Dziekana studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych

sprawy związane z bieżącym proce-
sem dydaktycznym (np. ewentualne 
zakłócenia w realizacji zajęć)

sprawy związane z powołaniem 
specjalności i podania o ich zmianę

Adiunkt
Dr Karolina Lachowska,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 205)
—
opiekun praktyk zawodowych

sprawy związane z realizacją studenc-
kich praktyk zawodowych (m.in. wyda-
wanie umów, podpisywanie umów 
praktyk, zaliczanie praktyk)

Patroni
Specjalności prowadzonych 
w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej
—
szczegóły na stronie internetowej

sugestie udoskonalania programu  
i sposobu funkcjonowania poszczegól-
nych specjalności

SPRAWY
INSTYTUTOWE

SPRAWY
UCZELNIANE

SEKRETARIAT
INSTYTUTU

SPRAWY CZYLI: CO, GDZIE, U KOGO MOŻNA ZAŁATWIĆ
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/sprawy

Jednostka pozawydziałowa
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
oraz Ochrony Przeciwpożarowej
—
ul. Kuźnicza 49/55
bhp.ppoz@uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 24 89

Jednostka pozawydziałowa
Studium Praktycznej Nauki Języków 
obcych
—
pl. Nankiera 2/3
sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 45

Jednostka pozawydziałowa
Uniwersyteckie Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu
—
ul. Przesmyckiego 10
ucwfis@uni.wroc.pl 
tel. +48 71 37 62 62

Redakcja strony www
Dr Mariusz Wszołek
ul. Joliot-Curie 15 (pokój 205)
—
Redakcja strony www
Redakcja profilu na Facebooku
Wsparcie w realizacji SIW IDiKS

Redakcja strony www
Dr Łukasz Śmigiel
ul. Joliot-Curie 15 (pokój 211)
—
Redakcja strony www
Redakcja profilu na Facebooku
Wsparcie inicjatyw studenckich

REDAKCJA
I PROMOCJA

sprawy związane ze szkoleniem
z zakresu BHP 

sprawy związane z lektoratami języ-
ków obcych

sprawy związane z zaliczaniem 
przedmiotu wychowanie fizyczne

uwaga: legitymacje studenckie można 
odebrać we właściwym dziekanacie 

sprawy stypendialne, podania 
o zapomogi 

Jednostka pozawydziałowa
Biuro Współpracy Międzynarodowej
—
Gmach Główny UWr
pl. Uniwersytecki 1 (pok.109)

procedura i organizacja wyjazdu 
w ramach programu Erasmus+;
stypendia i staże zagraniczne

Dziekanat ds. Socjalno-bytowych
pl. Nankiera 15 b (pokój 16)
—
sprawy stypendialne
podania o zapomogi

Z-ca Dyrektora IDiKS 
dr Katarzyna Konarska,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 208)
—
zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju 
oraz koordynator programu Erasmus 
(Studenci przyjeżdżający) 

podania i sprawy związane z progra-
mem Erasmus i innymi programami 
mobilności studenckiej

Adiunkt
Dr Katarzyna Kopecka-Piech,
ul Joliot-Curie 15 (pokój 215)
—
koordynator programu Erasmus
(Studenci wyjeżdżający) 

sprawy związane z programem 
Erasmus dotyczące studentów wyjeż-
dżających na zagraniczną uczelnię


