
Zarządzenie Nr 65/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu 

Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla Doktorantów oraz zatwierdzam składy 

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla Doktorantów do naboru kandydatów na 

stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. 

2. Składy komisji rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Dane osobowe kandydatów na studia podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

2. Przez dane osobowe należy rozumieć każdą informację dotyczącą kandydata pozwalającą 

na określenie jego tożsamości, a w szczególności formularze podań o przyjęcie na studia 

oraz inne dokumenty wymagane od kandydata. 

 

§ 3 

1. Osoby powołane do pracy w komisjach rekrutacyjnych są upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych kandydatów w systemach informatycznych oraz w wykazach                      

i zbiorach ewidencyjnych służących do naboru na studia zgodnie z zasadami przyjęć 

ustalonymi w Uczelni. 

2. Wszystkie osoby pracujące w komisjach rekrutacyjnych oraz osoby powołane przez 

kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych do obsługi naboru na studia, 

mające dostęp do danych osobowych kandydatów, zobowiązane są do: 

1) zachowania ich w tajemnicy; 

2) zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych; 

3) zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 4 

Zobowiązuję kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych do: 

1) wyodrębnienia na czas rekrutacji pomieszczeń do pracy Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych; 



  

2) udostępnienia Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym odpowiednich szaf do 

przechowywania dokumentów kandydatów na studia trzeciego stopnia; 

3) zabezpieczenia komisjom sprzętu informatycznego do obsługi rekrutacji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 65/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

 

Komisje rekrutacyjne na rok akademicki 2014/2015 
 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla Doktorantów 

 

Przewodniczący -  dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.  

Sekretarz -   dr Monika Cegiełka-Opioła 

Członkowie -   dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. 

   dr hab. Agnieszka Rypel, prof. nadzw. 

   mgr Goretta Siadak – przedstawiciel doktorantów 

 

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla Doktorantów 

 

 

Wydział Humanistyczny 

 

studia stacjonarne w zakresie językoznawstwa 

 

Przewodniczący -   prof. dr hab. Małgorzata Święcicka 

Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw.  

Członkowie -    dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. nadzw.  

dr hab. Grażyna Sawicka, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. nadzw. 

      mgr Michał Sobczak - przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia stacjonarne w zakresie historii 

  

Przewodniczący -   prof. dr hab. Jacek Woźny 

Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. 

Członkowie -    dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. nadzw. 

dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. 

      dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw. 

      mgr Marcin Thiel - przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia stacjonarne w zakresie literaturoznawstwa 

 

Przewodniczący -   prof. dr hab. Małgorzata Święcicka 

Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw.  

Członkowie -    prof. dr hab. Lidia Wiśniewska 

dr hab. Beata Trojanowska, prof. nadzw 

dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. nadzw. 

      mgr Anna Łucarz - przedstawiciel doktorantów 

 

 



  

studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce 

 

Przewodniczący -   dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. 

Kierownik studiów doktoranckich - prof. dr hab. Adam Gwiazda  

Członkowie -   prof. dr hab. Andrzej Wojtas  

  dr hab. Andrzej Papuziński, prof. nadzw. 

  dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw 

      mgr Maciej Górecki - przedstawiciel doktorantów 

 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii   
 

studia stacjonarne w zakresie pedagogiki 

 

Przewodniczący -   prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska 

Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.  

Członkowie -    prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska 

prof. dr hab. Urszula Ostrowska 

prof. dr hab. Ewa Filipiak 

dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw. 

mgr Kamila Kacprzak – przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia stacjonarne w zakresie psychologii 

 

Przewodniczący -   prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska  

Kierownik studiów doktoranckich -  dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. 

Członkowie -    prof. dr hab. Małgorzata Kościelska 

prof. dr hab. Roman Ossowski 

prof. dr hab. Janusz Trempała 

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. 

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. 

dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw. 

dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. 

mgr Paulina Andryszak – przedstawiciel doktorantów 


