
 

Pismo okólne nr 12/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

zmieniające Pismo okólne nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2022 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 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 8/2021/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 

2022/2023 oraz § 3 ust. 2 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 

9/2021/20122 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023 dla osób 

podejmujących kształcenie w języku angielskim 

 

postanawiam, 

co następuje:  

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do Pisma okólnego nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2022 roku wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

- w części dotyczącej Komisji rekrutacyjnej (dyscyplina pedagogika) odwołuje się 

mgr Kingę Dziewiątkowską-Kozłowską i powołuje się w skład komisji mgr Teresę 

Ulanowską, 

- w części dotyczącej Komisji rekrutacyjnej (dyscyplina sztuki muzyczne) odwołuje 

się prof. dr hab. Annę Janosz i powołuje się w skład komisji prof. dra hab. Mariusza 

Kończala. 

§ 2 

Załącznik Nr 1 do Pisma okólnego Nr 8/2021/2022 po wprowadzeniu zmian stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Pisma okólnego. 

 

§ 3 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.  

    Rektor  

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 



 Załącznik Nr 1  

do Pisma okólnego Nr 12/2021/2022 

                                                                                                                                        Rektora UKW  

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

(Załącznik Nr 1 do Pisma okólnego Nr 8/2021/2022)               

Komisje rekrutacyjne prowadzące postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej  

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina historia) 

 

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

dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni  

dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni  

dr hab. Sebastian Ruciński, prof. uczelni 

mgr Remigiusz Ławniczak (doktorant) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina językoznawstwo)  
 

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska (przewodnicząca)  

prof. dr hab. Andrzej Dyszak 

prof. dr hab. Marek Cieszkowski  

dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni 

mgr Aleksandra Jolanta Majka (doktorantka) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina literaturoznawstwo)  
 

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

dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni 

dr hab. Magdalena Sikorska, prof. uczelni 

dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. uczelni 

mgr Kamil Łażewski (doktorant) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina inżynieria mechaniczna)  
 

prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek (przewodniczący)  

dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni 

dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni 

dr hab. inż. Jacek Jackiewicz, prof. uczelni 

mgr Michał Piotr Rosiak (doktorant) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina nauki biologiczne)  
 

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek (przewodniczący)  

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni 

dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni  

dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni 

mgr Mikołaj Matela (doktorant) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina nauki o polityce i administracji)  
 

dr hab. Artur Laska, prof. uczelni (przewodniczący)  



dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni  

dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni 

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni 

mgr Emilia Chronowska (doktorantka) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina pedagogika)  
 

prof. dr hab. Ewa Filipiak (przewodnicząca)  

prof. dr hab. Roman Leppert 

dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni 

dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni 

mgr Teresa Ulanowska (doktorantka) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina psychologia)  
 

prof. dr hab. Janusz Trempała (przewodniczący)  

prof. dr hab. Hanna Liberska  

dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni 

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni 

mgr Magdalena Liberacka-Dwojak (doktorantka) 

 

Komisja rekrutacyjna (dyscyplina sztuki muzyczne)  
 

prof. dr hab. Bernard Mendlik (przewodniczący)  

prof. dr hab. Mariusz Kończal 

prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński  

dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni 

mgr Piotr Paweł Stocki (doktorant) 

   

 

 

 

 

 
 


