
Pismo okólne Nr 1/2020/2021 

   Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

    z dnia 1 października 2020 r. 

 

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych na rok akademicki 

2020/2021. 

 

Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), Regulaminu 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wprowadzonego 

Zarządzeniem Nr 70/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia  

28 września 2018 r. oraz Zarządzenia Nr 69/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania 

stypendium doktoranckiego 

 

informuję, 

 

co następuje: 

 

1. Na rok akademicki 2020/2021 powołuję Doktoranckie Komisje Stypendialne  

ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w następującym składzie: 

 

KOLEGIUM I 

 

 

studia doktoranckie  w zakresie językoznawstwa 

przewodniczący - dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni 

        dr hab. Iwona Benenowska, prof. uczelni 

    mgr Agnieszka Skura – przedstawiciel doktorantów 

 

studia doktoranckie w zakresie historii 

przewodniczący - dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Tomasz Kawski, prof. uczelni 

    dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni 

    mgr Marta Rajewska - przedstawiciel doktorantów 

   

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa 

przewodniczący - dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Ireneusz Szczutkowski, prof. uczelni 

    dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni  

    mgr Karolina Czajkowska - przedstawiciel doktorantów 

 

 



KOLEGIUM II 

 

studia doktoranckie w zakresie pedagogiki 

przewodniczący - prof. dr hab. Roman Leppert 

członkowie  - dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni 

    dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni 

    mgr  Sylwia Wilczyńska – przedstawiciel doktorantów 

 

studia doktoranckie w zakresie psychologii 

przewodniczący - dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Beata Ziółkowska, prof. uczelni 

    dr hab. Aleksandra Błachnio, prof.uczelni 

    mgr Agata Borzyszkowska - przedstawiciel doktorantów 

 

 

KOLEGIUM III 

 

studia doktoranckie w zakresie nauk biologicznych 

przewodniczący - dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni 

    dr hab.  Andrzej Oleksa, prof. uczelni 

    mgr Monika Szymańska – przedstawiciel doktorantów 

 

 

KOLEGIUM IV 

     studia w zakresie nauk o polityce i administracji 

przewodniczący - dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni 

członkowie  - dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni 

    dr. hab. Michał Kosman, prof. uczelni 

    mgr Piotr Walewicz – przedstawiciel doktorantów 

 

 

 

2. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

 

Rektor 

 

   

        prof. dr hab. Jacek Woźny 
 


