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Decyzja nr 8/2022 

Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

z dnia 30 września 2022 roku 

w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 i 

ustalenia zakresu obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów 

 

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w związku z § 7 Regulaminu Studiów 

UPH w Siedlcach: 

1. W celu usprawnienia procesu kształcenia, powołuję następujące osoby na 

opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023: 

1) dr Grzegorza Łazarskiego - na opiekuna I roku studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunku Biologia sądowa; 

2) dr hab. Pawła Marciniuka, prof. uczelni - na opiekuna II roku studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia sądowa; 

3) dr hab. Katarzynę Ługowską, prof. uczelni - na opiekuna III roku studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia sądowa; 

4) dr hab. Joannę Mitrus, prof. uczelni - na opiekuna II roku studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Analityka z diagnostyką molekularną; 

5) dr Małgorzatę Piechotę - na opiekuna I roku studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunku Biologia; 

6) dr hab. Huberta Sytykiewicza, prof. uczelni - na opiekuna II roku studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia; 

7) mgr Paulinę Wierzbicką na opiekuna I roku studiów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Chemia; 
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8) dr Bartosza Michalczuka - na opiekuna III roku studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunku Chemia; 

9) dr Arkadiusza Rudzkiego - na opiekuna IV roku studiów stacjonarnych I 

stopnia na kierunku Chemia; 

10) dr Sławomira Zalewskiego - na opiekuna II roku studiów stacjonarnych II 

stopnia na kierunku Chemia; 

11) dr Małgorzatę Jastrzębską - na opiekuna I roku studiów stacjonarnych I 

stopnia na kierunku Matematyka; 

12) dr Bożenę Piekart - na opiekuna II roku studiów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Matematyka; 

13)  dr Agnieszkę Siłuszyk - na opiekuna III roku studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunku Matematyka; 

14) dr Annę Kołkowicz - na opiekuna I roku studiów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Informatyka; 

15) dr Andrzeja Salomończyka - na opiekuna II roku studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka; 

16) dr Mirosława Szabana - na opiekuna III roku studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunku Informatyka; 

17) dr Grzegorza Terlikowskiego - na opiekuna IV roku studiów stacjonarnych I 

stopnia na kierunku Informatyka; 

18) dr Piotra Świtalskiego - na opiekuna I roku studiów stacjonarnych II stopnia na 

kierunku Informatyka; 

19) dr Mirosława Barańskiego - na opiekuna I roku studiów niestacjonarnych I 

stopnia na kierunku Informatyka; 

20) dr Jarosława Skaruza - na opiekuna III roku studiów niestacjonarnych I stopnia 

na kierunku Informatyka; 

21) dr Waldemara Bartynę - na opiekuna IV roku studiów niestacjonarnych I 

stopnia na kierunku Informatyka; 

22) dr Agnieszkę Skulimowską - na opiekuna II roku studiów stacjonarnych I 

stopnia na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych; 

23) dr Marcina Stępniaka - na opiekuna III roku studiów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych; 

24) dr Marka Pilskiego - na opiekuna IV roku studiów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych; 



 

2. Do obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów należy: 

1) przeprowadzanie spotkań na początku każdego semestru studiów, w tym 

spotkania informacyjnego dla studentów rozpoczynających pierwszy rok 

kształcenia; 

2) sporządzanie sprawozdań z przebiegu spotkań ze studentami i składanie 

ich u kierownika Dziekanatu w terminie czternastu dni od daty spotkania; 

3) zapoznanie studentów pierwszego roku ze strukturą Uniwersytetu, 

Regulaminem studiów oraz innymi ważnymi zasadami dotyczącymi 

funkcjonowania Uniwersytetu i realizacji procesu kształcenia; 

4) inicjowanie wyboru starosty na początku pierwszego roku studiów; 

5) przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat ankietowego badania 

jakości zajęć dydaktycznych w okresach poprzedzających uruchomienie 

każdej kolejnej edycji badań; 

6) wsparcie studentów w zakresie wyboru specjalności, modułów i 

przedmiotów fakultatywnych; 

7) wsparcie w rozwiązywaniu sporów i konfliktów  

8) wsparcie w zakresie komunikacji z władzami wydziału, nauczycielami 

akademickimi i pracownikami administracyjnymi; 

9) utrzymywanie stałego kontaktu ze starostą roku. 

 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


