
Zarządzenie Nr 3/2015/2016 

   Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

    z dnia 7 października 2015 r. 

 

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków 

o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji projakościowej w roku akademickim 2015/2016. 

 

 

Na podstawie § 11 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

(Dz. U. z   2014 r., poz. 1480)  

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

1. Na rok akademicki 2015/2016 powołuję Doktoranckie Komisje Stypendialne ds. 

opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w następującym składzie: 

 

Wydział Humanistyczny 

 

 

studia doktoranckie  w zakresie językoznawstwa 

 

przewodniczący - dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. 

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

        dr hab. Anna Bączkowska, prof. nadzw. 

    mgr Sylwia Iglewska – przedstawiciel doktorantów 

 

studia doktoranckie w zakresie historii 

 

przewodniczący - dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. 

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

    dr Waldemar Hanasz, prof. wizytujący 

    mgr Miłosz Chruściel - przedstawiciel doktorantów 

 

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa 

 

przewodniczący - dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. 

członkowie  - prof. dr  hab. Lidia Wiśniewska 

dr hab. Anna Majmieskułow, prof. nadzw. 

    



    mgr Agnieszka Skura - 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 Marta Stasiak – przedstawiciel doktorantów  

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

 

studia doktoranckie w zakresie pedagogiki 

 

przewodniczący - dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw. 

członkowie  - dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. nadzw. 

    dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. 

    mgr  Kamila Kacprzak – przedstawiciel doktorantów 

 

studia doktoranckie w zakresie psychologii 

 

przewodniczący - dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. 

członkowie  - prof. dr hab. Janusz Trempała 

    dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. 

    mgr Karolina Żbikowska - 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         Rektor 

 

 

   

       prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


