
Pismo okólne nr 11/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów do szkoły doktorskiej w 2019 roku 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 127/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 

zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku 

akademickim 2019/2020 

 

 

postanawiam, 

 

 

co następuje:  

 

§ 1 

Powołuję komisje rekrutacyjne do przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej 

określone załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma okólnego.  

 

 

§ 2 

Zobowiązuję dziekanów do wyodrębnienia i udostępnienia na czas rekrutacji odpowiednich 

pomieszczeń (wraz z wyposażeniem) do pracy komisji rekrutacyjnych. 

 

§ 3 

Wysokość wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w komisjach rekrutacyjnych 

określają odrębne przepisy.  

 

§ 4 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

   Rektor  

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 do Pisma okólnego Nr 11/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

Komisje rekrutacyjne  

prowadzące postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej  

 

1. Komisja rekrutacyjna (historia): 

 

dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni (przewodniczący) 

dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni  

dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni 

prof. dr hab. Albert Kotowski 

mgr Marta Rajewska (przedstawicielka doktorantów) 

 

2. Komisja rekrutacyjna (językoznawstwo) 

 

dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. uczelni (przewodnicząca) 

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. uczelni 

prof. dr hab. Andrzej Dyszak 

dr hab. Tamara Graczykowska 

mgr Małgorzata Wielgosz (przedstawicielka doktorantów) 

 

 

3. Komisja rekrutacyjna (literaturoznawstwo) 

dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni (przewodniczący) 

dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni  

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni  

prof. dr hab. Lidia Wiśniewska 

mgr Karolina Czajkowska (przedstawicielka doktorantów) 

 

4. Komisja rekrutacyjna (inżynieria mechaniczna) 

 

dr hab. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni(przewodniczący) 

dr hab. Grzegorz Domek, prof. uczelni 

prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek 

dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni 

mgr Miłosz Chruściel (przedstawiciel doktorantów) 

 

5. Komisja rekrutacyjna (nauki biologiczne) 

 

dr hab. inż. Krystian Obolewski, prof. uczelni (przewodniczący) 

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek 

prof. dr hab. Joanna Moraczewska 

dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni 

mgr Monika Szymańska (przedstawicielka doktorantów) 

 

 



6. Komisja rekrutacyjna (nauki o polityce i administracji) 

 

dr hab. Artur Laska (przewodniczący) 

dr hab. Mirosław Geise, prof. uczelni 

dr hab. Łukasz Jureńczyk  

dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni 

mgr Martyna Rajek-Kwiatek (przedstawicielka doktorantów) 

 

7. Komisja rekrutacyjna (pedagogika) 

 

prof. dr hab. Ryszard Gerlach (przewodniczący) 

prof. dr hab. Ewa Filipiak 

prof. dr hab. Roman Leppert 

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni 

mgr Sylwia Wilczyńska (przedstawicielka doktorantów) 

 

8. Komisja rekrutacyjna (psychologia) 

prof. dr hab. Janusz Trempała (przewodniczący) 

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni 

dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni 

dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni 

mgr Patrycja Michalska (przedstawicielka doktorantów) 

9. Komisja rekrutacyjna (sztuki muzyczne) 

prof. dr hab. Bernard Mendlik (przewodniczący) 

dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. uczelni 

prof. dr hab. Mariusz Kończal 

prof. dr hab. Elżbieta Stengert 

mgr Sandra Kocha (przedstawicielka doktorantów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


