
 
 

DECYZJA Nr 15/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 

1 października  2021 roku  w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat 

studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 

2021/2022 

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Sielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 114/2021 z dnia 

28 września 2021 roku oraz § 7 Regulaminu Studiów: 

1. W celu usprawnienia procesu kształcenia, powołuję w Instytucie Językoznawstwa 

i Literaturoznawstwa następujące osoby na opiekunów poszczególnych lat studiów: 

1) dr hab. Ludmiła Mnich, prof. uczelni – filologia studia stacjonarne I stopnia,1 rok; 

2) dr Magdalena Wieczorek - filologia studia stacjonarne I stopnia, 2 rok; 

3) dr Svitlana Hayduk - filologia studia stacjonarne I stopnia, 3 rok; 

4) dr Katarzyna Kozak -  filologia studia niestacjonarne I stopnia, 2 rok; 

5) dr hab. Joanna Stolarek - filologia studia stacjonarne II stopnia,1 rok; 

6) dr Iwona Czyżak - filologia studia stacjonarne II stopnia, 2 rok; 

7)  mgr Magdalena Toczyska - filologia studia niestacjonarne II stopnia,1 rok; 

8) dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni – filologia polska studia stacjonarne I stopnia,1 rok; 

9) dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni - filologia polska studia stacjonarne I stopnia, 2 rok; 

10) dr Marcin Pliszka - filologia polska studia stacjonarne I stopnia, 3 rok; 

11) dr Renata Bryzek - filologia polska studia stacjonarne II stopnia,1 rok; 

12) dr Barbara Stelingowska - filologia polska studia stacjonarne II stopnia, 2 rok; 

13) mgr Izabella Leśniczuk – logopedia z audiologią studia stacjonarne I stopnia,1 rok; 

14) mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – logopedia z audiologią studia stacjonarne I stopnia, 2 rok; 

15) mgr Kamila Bigos – logopedia z audiologią studia stacjonarne I stopnia, 3 rok; 

16) mgr Sofia Kamińska – logopedia studia stacjonarne II stopnia,1 rok; 

17) dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz - logopedia studia stacjonarne II stopnia, 2 rok. 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

DZIEKAN 

Wydziału Nauk Humanistycznych 

 dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 

 profesor uczelni 
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