
Zarządzenie nr 63/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 30 września 2022 roku 
 

w sprawie: powołania opiekunów zajęć praktycznych i uczelnianych opiekunów praktyk 

                   zawodowych. 

Na podstawie: 

 art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuje się opiekunów zajęć praktycznych i uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla 

kierunków studiów prowadzonych w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w składzie: 

Wydział Inżynierii i Ekonomii: 

Ekonomia - studia pierwszego stopnia 
mgr Alicja Olszewska – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, 

mgr Barbara Kornatowska – uczelniany opiekun praktyk zawodowych. 

 

Informatyka- studia pierwszego stopnia 

mgr inż. Barbara Jank- uczelniany opiekun praktyk zawodowych 

 

Inżynieria Środowiska - studia pierwszego stopnia 
 mgr Marta Gburzyńska – uczelniany opiekun praktyk zawodowych 

 

Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia 
dr inż. Rafał Górski - uczelniany opiekun praktyk zawodowych. 

 

Rolnictwo - studia pierwszego stopnia 
dr inż. Szymon Czarnocki – uczelniany opiekun praktyk zawodowych 

 

Zarządzanie - studia drugiego stopnia 
dr Kamil Borowski - uczelniany opiekun praktyk zawodowych, 

mgr Urszula Krysiak – uczelniany opiekun praktyk zawodowych. 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych: 
 

Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia 
mgr Marzena Kubala – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, 

mgr Maria Kołtun - opiekun zajęć praktycznych. 

 

Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia 
mgr Monika Długińska – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, opiekun zajęć praktycznych 

 

 



Praca socjalna - studia pierwszego stopnia 
mgr Sandra Brzeska-Zagroba – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, opiekun zajęć 

praktycznych 

 

Praca socjalna - studia drugiego stopnia 
mgr Beata Tyszkiewicz – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, opiekun zajęć praktycznych 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie 
mgr Marzena Drzewiecka – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, opiekun zajęć 

praktycznych 

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Filia w Mławie: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia 
mgr Anna Ostrowska - uczelniany opiekun praktyk zawodowych, 

mgr Grzegorz Grabowski - uczelniany opiekun praktyk zawodowych. 

 

Elektronika i Telekomunikacja - studia pierwszego stopnia 
mgr inż. Marek Próchniak - uczelniany opiekun praktyk zawodowych 

 

Logistyka- studia pierwszego stopnia 
dr Andrzej Lasota – uczelniany opiekun praktyk zawodowych, 

mgr inż. Maciej Witkowski - uczelniany opiekun praktyk zawodowych. 

 

§ 2 

Zarządzenie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 


