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W 2002 roku ukończyła  studia licencjackie w PWSZ w Tarnowie na specjalności chemia stosowana. 
W tym samym roku podjęła studia II stopnia na Wydziale Chemii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po 
obronie pracy magisterskiej związała się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie 
Tarnowskiej zasilając grono pedagogiczne. Jako nauczyciel chemii i przyrody zaszczepia w uczniach 
chęć nauki, inspiruje i wspiera. 
 

- Teraz pracuje Pani w liceum ucząc chemii. Czy tak wyobrażała Pani sobie przyszłość 

zawodową wybierając studia chemiczne? 

Wybierając studia chemiczne nie wiedziałam jeszcze jak potoczy się moja droga zawodowa, 

wiedziałam jednak, że są to studia, które dają przyszłość. 

Pracując jako nauczyciel, staram się uświadomić uczniom/uczennicom, że chemia towarzyszy nam na 

co dzień, przecież: żywi, leczy, ubiera… 

 

- Jaką specjalność Pani wybrała i dlaczego? 

Podczas moich studiów w PWSZ była jedna specjalność: chemia stosowana. Pracę licencjacką jak  

i magisterską pisałam z chemii organicznej, jest to ta część chemii, która najbardziej mnie interesuje. 

 

- Dlaczego wybrała Pani na miejsce studiów pierwszego stopnia Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie?  

Blisko miejsca zamieszkania, wykładowcy, możliwość kontynuacji studiów na UJ. 

 

- Jak Pani ocenia swoje studia? Jakie zajęcia były najbardziej interesujące, a jakie 

najtrudniejsze? 

Studia na PWSZ w Tarnowie bardzo dobrze przygotowały mnie do studiów magisterskich na UJ. 

Najbardziej lubiłam zajęcia laboratoryjne np. z chemii organicznej, podczas których można było 

otrzymywać różne substancje z naturalnych produktów (olejek z goździków – ale wówczas pachniało 

w pracowni). Najtrudniejsze cóż, nie będzie chyba niespodzianki – chemia teoretyczna, 

krystalochemia. 

 

- Jakie były Pani losy po studiach w PWSZ w Tarnowie? 

Po ukończeniu studiów licencjackich w Tarnowie kontynuowałam naukę na studiach magisterskich 

uzupełniających na Wydziale Chemii UJ a następnie podjęłam pracę jako nauczyciel chemii w liceum. 

 

- Jaki jest Pani ostatni lub największy zawodowy sukces?  

Jako swój sukces zawodowy rozumiem dobre wyniki moich uczniów z chemii, (szczególnie na 

egzaminie maturalnym), oraz wybór przez nich studiów chemicznych. 

 

- Co by Pani powiedziała osobom, które zastanawiają się nad studiowaniem chemii  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie? 

Warto, polecam, to studia, które dają przyszłość! Niektórzy już wybrali i być może niebawem również 

napiszą kilka słów na ten temat! 
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