
Opiekunowie dla poszczególnych lat studiów stacjonarnych na WCh 

 Chemia, sp. Chemia podstawowa i stosowana, studia stacjonarne I st. (licencjackie):  

 I rok – dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk (tel. 81-537-5752)  

 II rok – dr Andrzej Sienkiewicz (tel. 81-537-5607)  

 III rok – dr Iwona Ostolska (tel. 81-537-5602) 

 Chemia sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków; studia stacjonarne I st. (licencjackie):  

 I rok – dr Agnieszka Ostasz (tel. 81-537-5752)  

 II rok – dr Małgorzata Jurak (tel. 81-537-5747)  

 III rok – dr Marcin Cichy (tel. 81-537-5526) 

 Chemia sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków studia stacjonarne II st. (magisterskie):  

  I rok – dr Damian Nieckarz (tel. 81-537-5692) 

  II rok – dr Katarzyna Szwaczko (tel. 81-524-2251 w. 119) 

 Chemia, sp. Analityka chemiczna, studia stacjonarne I st. (licencjackie):  

I rok – dr hab. Agata Bartyzel (tel. 81-537-5765)  

II rok – dr Joanna Krawczyk (tel. 81-537-5603)  

III rok – dr Marta Grochowicz (tel. 81-524-2251 w. 128) 

 Chemia, sp. Analityka chemiczna, studia stacjonarne II st. (magisterskie):  

  I rok – dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (tel. 81-537-5554)  

 II rok – dr Łukasz Szajnecki  (tel. 81-524- 2251 w. 128) 

 Chemia, sp. Chemia kryminalistyczna, studia stacjonarne I st. (licencjackie):  

 I rok – dr Liliana Mazur (tel. 81-537-5692)  

 II rok – dr hab. Bożena Czech (tel. 81-537-5554)  

 III rok – dr Marek Rotko (tel. 81-537-5525) 

 Chemia, sp. Chemia kryminalistyczna, studia stacjonarne II st. (magisterskie):  

  I rok – dr Małgorzata Gil, (tel. 81-537-5674)  

  II rok – dr Elżbieta Olszewska (tel.  81-537-5641) 

 Chemia, sp. Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej, studia stacjonarne I st. 

(licencjackie):  

 I rok – dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka  (tel. 81-537-5637) 

 Chemia sp. technologie fotoniczne i światłowodowe studia stacjonarne II st. (magisterskie):  

  I rok – dr Małgorzata Gil (tel. 81-537-5674)  

 Chemia, sp. Chemia materiałowa, studia niestacjonarne II st. (magisterskie):  

 I rok – dr Monika Pańczyk (tel. 81-537-5574) 

 Studenci ukraińscy:  

  opiekun dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS (tel. 81-537-5677) 

 


