
Pismo okólne Nr 4/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 10 października 2012 r. 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Doktoranckich ds. opiniowania wniosków o przyznanie 

stypendium doktoranckiego w roku ak. 2012/2013 

 

 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz zwiększenia stypendiów z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 98/2011/2012 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku 

 

 

informuję, 

 

co następuje: 

 

1. Na rok akademicki 2012/2013 powołuję Komisje ds. opiniowania wniosków  

o przyznanie stypendium doktoranckiego w składzie: 

 

Wydział Humanistyczny 

 

 

studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa 

 

przewodniczący – dr hab. Grażyna Sawicka, prof. nadzw. 

członkowie – prof. dr hab. Elżbieta Laskowska 

      dr hab. Marek Cieszkowski, prof. nadzw. 

        mgr Michał Sobczak - przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia doktoranckie w zakresie historii  
 

przewodniczący – dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. 

członkowie - dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw. 

 dr Waldemar Hanasz, prof. wizytujący 

 mgr Krzysztof Budka – przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa 

 

przewodniczący –  dr hab. Grażyna Sawicka, prof. nadzw.  

członkowie – dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw 

 dr hab. Urszula Wójcicka, prof. nadzw. 

         mgr Rafał Szpak - przedstawiciel doktorantów 



studia w zakresie nauk o polityce 

 

przewodniczący – prof. dr hab. Adam Gwiazda  

członkowie – dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. 

  dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw 

  mgr Maciej Górecki- przedstawiciel doktorantów 

 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii   

 

studia doktoranckie w zakresie pedagogiki   
 

przewodniczący –  dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.  

członkowie –   prof. dr hab. Urszula Ostrowska 

dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. 

mgr Natalia Gniadek – przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia doktoranckie w zakresie psychologii  
 

przewodniczący – dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw. 

członkowie –   prof. dr hab. Janusz Trempała 

dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. 

mgr Martyna Kotyśko – przedstawiciel doktorantów 

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki   

 

Środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki, mechaniki i inżynierii 

materiałowej  
 

przewodniczący –  dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw.  

członkowie –   prof. dr hab. Yevhen Chaplya 

dr hab. Mieczysław Cieszko. prof. nadzw. 

mgr Joanna Nowak – przedstawiciel doktorantów 

 

 

2. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 


