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dr inż. Mohamed Ahmad dane w osobnym pliku

prof. dr hab. inż. Tadeusz Antczak t.antczak@akademiakaliska.edu.pl

dr Wojciech Bachor

każdy wtorek 15.30-16.30; e-mail: 
w.bachor@akademiakaliska.edu.pl lub poprzez Microsoft 
Teams; kontakt telefoniczny: 694 480 421

mgr inż. Krystyna Baran środa 12.15- 13.15  ; piątek 15.00- 16.00

prof. dr hab. inż. Henryk Bem
piątki zjazdowe 16.00-19.00, platforma Teams po 
wcześniejszym kontakcie mailowym

dr inż. Maria Chojnacka

W czwartki od godz. 10 do 12, forma zdalna, jeżeli student 
zgłosi przyjazd na uczelnię 2 dni wcześniej to wtedy 
konsultacje odbywają się na terenie uczelni; kontakt 
maria.chojnacka@wp.pl

mgr inż. Rafał Czajka r.czajka@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Piotr Czarnywojtek

Na platformie MS Teams - online; poniedziałki 18:30-19:30; 
środy 18:30-19:30; ponadto mailowo na bieżąco pod 
adresem: p.czarnywojtek@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Artur Deckert a.deckert@akadamiakaliska.edu.pl

dr inż. Bogdan Derbiszewski
Środa 15.00-17.00, platforma Teams; kontakt mailowy 
b.derbiszewski@akademiakaliska.edu.pl

dr Karol Deręgowski

W semestrze letnim 2020/21 dyżury odbywać się będą w:  
piątki 15.00-16.00 ,  środy tyg. parzyste 13.30-15.30 na 
platformie Teams.

dr inż. Marek Dębczyński m.debczynski@akadamiakaliska.edu.pl

mgr Renata Dominiak czwartek 19.00-21.00 na platformie Teams

dr inż. Damian Dudek
 aktualne terminy publikowane są na stronie 
http://informatyka.pwsz.kalisz.pl/kadra/damian-dudek

prof. dr hab. inż. Marian Dudziak

27.02, 27.03, godz. 13.00-14.00, 10.04 godz. 12.00-13.00, 
29.05 godz. 12.00-13.00 oraz inne dni i godziny uzgodnieniu 
terminu

mgr inż. Tadeusz Duras t.duras@akademiakaliska.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow z.emirsajlow@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Józef Galant j.galant@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Andrzej Gawrych-Żukowski  piątki, godz. 13.00 - 14.00 i soboty 14.00 - 15.00

mgr Krzysztof Górny

dla  studentów stacjonarnych 4,05  i 8.06,   wterek 14.30 -15 
30; niestacjonarni    8.05 9.30-1030   i 29.05 13.30 -14.30; 
wszystko na dzień dzisiejszy Przez program Taemsa -Czat  ,  
dodatkowa  na bieżaco na Czat Teams

dr inż. Elżbieta Hudyma

Konsultacje : w poniedziałki w godzinach 18 – 19 oraz w 
środy w godzinach 19 -20. Konsultacje odbywają się na 
discordzie na kanałach S4 lub N4 w zależnosci od 
zapotrzebowania czyli uprzednich zgłoszeń

dr Sławomira Janiak

Na czacie Teams lub mailowo. Dla studentów stacjonarnych 
są to godziny dopołudniowe, natomiast dla studentów nst to 
godziny popołudniowe po 16.00 lub 18.00; 
s.janiak@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Jan Jeruzal j.jeruzal@akademiakaliska.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki
piątek 10.00-12.00; sobota 11.00-13.00; kontakt 
j.jezowiecki@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Władysław Jurczyński j.jurczynski@akademiakaliska.edu.pl

dr hab. Joanna Kałuża Poniedziałek 13:00-15:00

mgr Michał Kałuża m.kaluza@akademiakaliska.edupl

mgr Krzysztof Karpiński k.karpinski@akademiakaliska.edu.pl
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dr inż. Paweł Knast
kontakt mailowy p.knast@akademiakaliska.edu.pl lub na 
Teams

dr Piotr Knychała p.knychala@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Anna Kochman
wtorek 14.00-15.00, czwartek 13.00-14.00; kontakt online 
przez czat na Teams lub Discordzie

mgr Izabela Kolasińska
poniedziałki  15:00 - 16:00, czwartki 14:00 - 15:00; online MS 
Teams.

dr hab.inż. Andrzej Kołodziej a.kolodziej@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Stefan Kołodziński
poniedziałki 10.30.-11.30; piątki 15.00-16.00; konsultacje 
zdalne na platformie Microsoft Teams

mgr inż. Karol Konecki
piątek 14:00 - 15:00 dla ST, platforma MS Teams; piątek 
15:00 - 16:00 dla NST, platforma MS Teams

mgr Wojciech Kos
Poniedziałki od 19.00 do 20.00 oraz soboty zjazdowe od 
19.00 do 20.00 po uprzednim zgłoszeniu mejlowym

dr Jacek Kowara
po zaplanowanych zajęciach, mail 
j.kowara@akademiakaliska.edu.pl

dr hab. inż. Lucjan Krala

w formie zdalnej (Ms Teams lub Ms Forms), w środy, 
bezpośrednio po moich zajęciach, tzn. w godz. 16:45- 18:15, 
do 10.06.2021

dr inż. Zdzisław Kurzawa

Konsultacje mailowe od pon.do piątku ,codziennie od 16.00-
20.00 oraz na życzenie we wtorki na platformie eMeet z 
godzinami do ustalenia lub 10.45-11.30

mgr inż. Rafał Kwiatkowski r.kwiatkowski@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Wojciech Łukaszonek w.lukaszonek@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Jerzy Machlański
wtorek, czwartek 18.00-19.00;  kontakt mailowo i 
telefonicznie

dr Ryszard Maciejewski
Konsultacje (w trybie zdalnym po uzgodnieniu w Teams): 
poniedziałek: godz. 12:00-13:00, środa: godz. 18:00-19:00

dr Anna Maczasek

DYŻUR: środa Tygodnie parzyste – 17.00-19.00; Tygodnie 
nieparzyste – 8.30-10.30;  Platforma Teams. Kod zespołu 
dyżur: irugfev

dr inż. Izabela Małecka środa: 11-12; piątek 16-17 

prof. dr hab. Andrzej Marciniak http://www.cs.put.poznan.pl/amarciniak

dr inż. Piotr Miczko p.miczko@akademiakaliska.edu.pl

dr Jarosław Mikołajski czwartek 19.00-20.00; sobota 20.00-21.00 

mgr inż. Izabela Nałęcz kontakt na platformie Teams

dr inż. Andrzej Mrowiec

konsultacje zdalne : środa 11.15-12.15, piątek 13.00-14.00; 
a.mrowiec@akademiakaliska.edu.pl; a.mrowiec@onet.pl; tel. 
606942976

dr inż. Piotr Nowotarski

Konsultacje w trybie zdalnym - telefonicznie, Czwartek 19:00 
Tel: 607866020, Piątek 19:00 Tel: 607866020

dr inż. Zenon Ociepa
każdy wtorek: godz. 19.15 - 20.15; każda sobota 16.15 - 
17.15

dr inż. Beata Pawłowska

czwartek 17.00-18.00, piątek 20.00-21.00;  Teams,  
b.pawlowska@akademiakaliska.edu.pl
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dr Stanisław Plebański

28.02, 13.45 –14.45; 07.03, 13.45 – 14.45; 10.04, 14.00 – 
15.00; 24.04, 14.00 – 15.00; 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab6ae08d3f83400
db0f375c84ae9e999%40thread.tacv2/conversations?groupId
=d6c5ec99-7e9f-4db9-8c46-
52a522e8d6e7&tenantId=8561ca1d-ea50-407d-a700-
1b5062b3c1df; maj, czerwiec  
środa, 16.00 – 17.00
s.plebanski@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Michał Pośpiech

Czwartki 19:00-21:00; 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e30aeb6fc654ae
4b4948ac23bc9727f%40thread.tacv2/conversations?groupId
=94f24ce8-87e7-4975-b2b1-
18f1f75ba5a8&tenantId=8561ca1d-ea50-407d-a700-
1b5062b3c1df; michal.pospiech.rbme@gmail.com 

dr inż. Erwin Przybysz

Stacjonarne: Czwartek 18.00-19.00, Piątek 19.00-20.00; 
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:26d006c1-
267e-4a6d-a361-166dc76e82af_58a5d40c-3c3e-4fc4-aec9-
b7eea4ffd677@unq.gbl.spaces?ctx=chat; Niestacjonarne:
Czwartek 19.00-20.00, Piątek 20.00-21.00, 
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:26d006c1-
267e-4a6d-a361-166dc76e82af_58a5d40c-3c3e-4fc4-aec9-
b7eea4ffd677@unq.gbl.spaces?ctx=chat; 
eprzybysz@gmail.com

dr inż. Andrzej Purczyński

Konsultacje audio-wideo: po każdych zajęciach planowych 
dla studentów danej grupy na platformie MS Teams. Po 
uprzednim zgłoszeniu (e-mail) i uzyskaniu kodu dostępu w 
okresie zajęć we wtorki od godz. 20:00 do 21:00 i piątki 
(możliwe uzgodnienie innego terminu) od godz. 16:30 do 
17:15 na platfomie Classroom - Meet. Konsultacje w trybie 
asynchronicznym Kontakt na podany podczas pierwszych 
zajęć adres poczty elektronicznej.

dr inż. Kazimierz Pyć

poniedziałek - czwartek 10.00 - 19.00; piątek 10.00 - 15.00; 
asynchronicznie: mój adres: wojtek@pyc.pl oraz 
k.pyc@akademiakaliska.edu.pl;  telefon (nr telefonu 
prywatnego: 602 47 36 

dr inż. Radosław Pytliński

 wtorki: 15:45 - 16:45;  środy: 11:15 - 12:15; konsultacje w 
formie mailowej na adres: r.pytlinski@akademia.kalisz.pl

mgr Jacek Słupianek j.slupianek@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Bartosz Spychalski tygodnie parzyste i nieparzyste: wtorek, godz. 11.30-13.30

dr hab. inż. Ryszard Sygulski r.sygulski@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Andrzej Syguła

czwartki w godz. 20-21 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad28074d2eb84456
3a3ad97cab77a934d%40thread.tacv2/conversations?groupI
d=1df397a8-972f-4ee4-8575-
07ebb71a749a&tenantId=8561ca1d-ea50-407d-a700-
1b5062b3c1df

mgr inż. Artur Sysiak

stacjonarne: czwartki od godz. 17.00-18.00, piątki 16.00-
16.00,; niestacjonarne: wtorki 17.00-18.00, czwartki 18.00-
19.00; Tel.: 692082644; a.sysiak@akademiakaliska.edu.pl; 
artursysiak@poczta.fm; 

dr inż.. Piotr Szablewski p.szablewski@akademiakaliska.edu.pl

mgr Ewa Szczurek zdalnie na adres e.szczurek@akademia.kalisz.pl
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dr inż. Ewa Szpunar-Huk
Środa: 18:30 19:30, Niedziela: 18:30 19:30 (w terminach 
zjazdów); realizowane na platformie Discord

dr inż. Zbigniew Szpunar

Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym (Discord, kanał 
głosowy): - w poniedziałki (19:00 - 20:00), - w środy (20:00 0 
21:00) po wcześniejszym zgłoszeniu (z wyprzedzeniem co 
najmniej jednogodzinnym!)

dr inż. Marek Tomalczyk poniedziałek 18.00-20.00, kontakt mailowy maltom2@o2.pl

dr hab. Inż. Konstantin Treitiakov

konsultacje przewidziane są w trybie zdalnym na platformie 
Discord grupa S2, kanał MATD - wykład w środy (godz. 
18:00) i czwartki (godz.19:00)  (po wcześniejszym 
uzgodnieniu e-mailowym)

dr inż. Jacek Wdowicki
poniedziałek   18.30– 19.30, sobota 18.00 – 20.00; 
Jacek.Wdowicki@put.poznan.pl

prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki

piątki, godz, 16.00 do 17.00 oraz soboty godzina 11.00 do 
12.00; elektronicznie ( winnicki@kpswjg.pl) lub telefoniczne 
(48 601 828 959)

prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński poniedziałek  15.00-16.00, niedziela 17.00-18.00, on line

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski k.wojciechowski@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Dominik Wojtaszczyk d.wojtaszczyk@akademiakaliska.edu.pl

dr Ireneusz Wrociński
kontakt telefoniczny i mailowy 
i.wrocinski@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Marek Wypychowski

prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
dowolny termin poprzez mail 
r.zarzycki@akademiakaliska.edu.pl

mgr inż. Marcin Żurawski
Środa, 10:00-12:00 (poczta elektroniczna e-mail oraz 
spotkania on-line z użyciem aplikacji Discord)
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