
Organizacja pracy Dziekanatu WTiICh w związku epidemią COVID-19  

1. W związku z trwająca epidemią COVID-19 praca Dziekanatu zostaje zorganizowana ze znaczącym 

ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Zaleca się komunikację elektroniczną i kontakty 

telefoniczne.  

2. Każda wizyta w Dziekanacie (studenta, doktoranta oraz pracownika lub innych osób) powinna być 

poprzedzona kontaktem telefonicznym, mailowym lub przez MS TEAM, a osoby przychodzące 

do Dziekanatu zobowiązane są mieć osłonięte usta i nos.  

3. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące pracy Dziekanatu będą publikowane na bieżąco 

na stronie internetowej Wydziału.  

4. Zaleca się codzienne śledzenie komunikatów na stronie Uczelni i Wydziału. 

Biuro Dziekana 

1. Zaleca się kontakt z kierownikiem dziekanatu poprzez komunikację elektroniczną w MS TEAMS 

i e-mail: zuzanna.wechterowicz@zut.edu.pl lub telefonicznie: 91-449-41-05 (w przypadku pracy 

zdalnej rozmowa zostanie przekierowana na tel. komórkowy).    

2. Dokumenty z jednostek Wydziału i Uczelni wymagające podpisu Dziekana należy przekazywać 

poczta wewnętrzną. Tam gdzie jest to możliwe należy uzyskać akceptację Dziekana poprzez 

zamieszczenie sprawy w Dzienniku Dokumentów w module panel2.zut.edu.pl. 

Sekcja Kształcenia 

1. Wydawanie wszelkich zaświadczeń musi być poprzedzone informacją e-mailową, telefoniczną 

lub przez MS TEAMS. 

2. W sprawach dydaktycznych studenckich należy kontaktować się telefonicznie: 91-449-49-64 

(w przypadku pracy zdalnej rozmowa zostanie przekierowana na tel. komórkowy pracownika 

Dziekanatu), przez MS TEAMS lub e-mailowo: 

 e-mail: mrusin@zut.edu.pl dla kierunków: nanotechnologia, technologia chemiczna oraz 

wymiana międzynarodowa i studia doktoranckie; 

 e-mail: kkrzemanska@zut.edu.pl dla kierunków: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa oraz 

chemical engineering. 

3. Dyżury prodziekanów pełnione będą w zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. 

Z prodziekanami można kontaktować się drogą e-mailową, telefoniczną, lub przez MS TEAMS: 

 e-mail: karolina.kielbasa@zut.edu.pl, 91-449-48-25 dla kierunków: nanotechnologia oraz 

technologia chemiczna; 

 e-mail: aneta.wesolowska@zut.edu.pl, 91-449-49-29 dla kierunków: chemia, inżynieria 

chemiczna i procesowa oraz chemical engineering. 

4. W sprawach studiów doktoranckich należy kontaktować się telefonicznie: 91-449-44-36, 

przez MS TEAMS lub e-mailowo: lewandowski-piotr@zut.edu.pl. 

5. Z kierownikiem studiów doktoranckich należy kontaktować się drogą e-mailową, telefoniczną, 

lub przez MS TEAMS: e-mail: urszula.narkiewicz@zut.edu.pl, tel. 91-449-46-87; 
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6. Z koordynatorem programu ERASMUS+ należy kontaktować się drogą e-mailową, telefoniczną, 

lub przez MS TEAMS: e-mail: halina.murasiewicz@zut.edu.pl, tel. 91-449-47-22; 

7. W sprawach zajęć dydaktycznych należy kontaktować się drogą mailową, telefoniczną, 

lub przez MS TEAMS bezpośrednio z nauczycielami odpowiedzialnymi za dane zajęcia.  

Sekcja Informatyczna 

1. Sprawy informatyczne realizowane będą zdalnie i stacjonarnie. W sprawach pilnych z informatykami 

wydziałowymi należy kontaktować się przez MS TEAMS, e-mail: informatyk-wtiich@zut.edu.pl 

albo:  

 e-mail: aorecki@zut.edu.pl, tel. 91-449-43-45 (w przypadku pracy zdalnej rozmowa zostanie 

przekierowana na tel. komórkowy); 

 e-mail: mbobko@zut.edu.pl, tel. 91-449-41-40 (w przypadku pracy zdalnej rozmowa zostanie 

przekierowana na tel. komórkowy). 

2. W sprawach planów dydaktycznych oraz zmian/rezerwacji sal należy się kontaktować z planistą 

wydziałowym (MS TEAMS, e-mail: aorecki@zut.edu.pl, tel. 91-449-43-45). 

Sekcja Finansowo-Administracyjna 

1. Dokumenty związane z finansowaniem działalności dydaktycznej i naukowej należy przekazywać 

do Sekcji Finansowo-Administracyjnej pocztą wewnętrzną.  

2. W sprawach pilnych należy kontaktować się e-mailowo, przez MS TEAMS lub telefonicznie: 

 e-mail:  msiwon@zut.edu.pl, tel. 91-449-49-61 (w przypadku pracy zdalnej rozmowa zostanie 

przekierowana na tel. komórkowy);  

 e-mail:  maria.bitel@zut.edu.pl, tel. 91-449-44-36.  

3. W sprawach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów należy kontaktować się e-mailowo: 

maria.bitel@zut.edu.pl, przez MS TEAMS lub telefonicznie: 91-449-44-36. 
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