
Decyzja nr 14 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie: powołania opiekunów lat rozpoczynających studia w roku akademickim 

2022/2023. 
 

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 528 z dnia 25 

czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje: 
 

§ 1 

Powołuję następujących opiekunów lat rozpoczynających studia w roku akademickim 

2022/2023: 

1. dr Oleksandra Kordonska - Analityka i zarządzanie publiczne (studia stacjonarne 

pierwszego stopnia), 

2. dr Piotr Lotarski - Bezpieczeństwo narodowe  (studia stacjonarne pierwszego 

stopnia), 

3. dr hab. Wojciech Kotowicz - Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne 

pierwszego stopnia), 

4. dr Ewa Czarkowska - Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne drugiego 

stopnia), 

5. dr hab. Dominik Hryszkiewicz - Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne 

drugiego stopnia), 

6. dr Urszula Pulińska - Pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 

7. dr Marek Matyjewicz - Pedagogika (studia niestacjonarne pierwszego stopnia), 

8. dr Monika Maciejewska - Pedagogika (studia stacjonarne drugiego stopnia), 

9. dr Małgorzata Dankowska-Kosman - Pedagogika ( studia niestacjonarne drugiego 

stopnia), 

10. mgr Aneta Świder-Pióro - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia 

stacjonarne jednolite magisterskie), 

11. dr Marcin Michalak - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia 

niestacjonarne jednolite magisterskie), 

12. dr Marta Rukat - Pedagogika specjalna (studia stacjonarne jednolite magisterskie), 

13. dr Beata Tomaszewska-Hołub -  Politologia (studia stacjonarne drugiego stopnia), 

14. dr Katarzyna Białobrzeska - Praca socjalna (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 

15. dr Bożena Chrostowska - Praca socjalna (studia niestacjonarne pierwszego stopnia), 



16. dr Magdalena Marzec - Psychologia (studia stacjonarne jednolite magisterskie), 

17. dr Magdalena Sternicka-Kowalska - Socjologia (studia stacjonarne pierwszego 

stopnia). 

 

§ 2 

Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy, rady  

i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także 

opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych  

z tokiem studiów.  

 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Dziekan 

 

     dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


