
 Zarządzenie Nr 68/2014/2015 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 września 2015 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 

2015/2016 

 

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

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

 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Zarządzenia Nr 44/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016 

wprowadzam następujące zmiany: 

 

 

1. W części dotyczącej studiów stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale 

Humanistycznym zapisy: 

 

„prof. dr hab. Albert Kotowski” 

 

zastępuje się zapisami: 

 

„dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. nadzw.” 

 

 

2. W części dotyczącej studiów stacjonarnych w zakresie literaturoznawstwa na 

Wydziale Humanistycznym zapisy: 

 

 „dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. nadzw. 

  mgr Katarzyna Rytlewska - przedstawiciel doktorantów” 

 

zastępuje się zapisami: 

          

 „prof. dr hab. Wojciech Tomasik, 

     mgr Anetta Kuś - przedstawiciel doktorantów” 

 

 

 

 

 



§ 2 

1. Po wprowadzonych zmianach skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej dla 

doktorantów na studiach stacjonarnych w zakresie historii otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

„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 Adam Kosecki - przedstawiciel doktorantów” 

 

 

 

2. Po wprowadzonych zmianach skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej dla 

doktorantów na studiach stacjonarnych w zakresie literaturoznawstwa otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„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 

prof. dr hab. Wojciech Tomasik, 

mgr Anetta Kuś - przedstawiciel doktorantów” 

 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

   Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski  


