
 

Zarządzenie Nr 13/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 

akademicki 2016/2017 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U.  2012,  poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, 2 i 3 Uchwały 

Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje:  

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 

2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017 

wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. W części dotyczącej Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki - Opiekunowie I roku studiów 

stacjonarnych dla kierunku: 

1) fizyka (studia I stopnia)  słowa „dr inż. Kazimierz Paprocki” zastępuje się słowami  „dr 

hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.”  

2) fizyka (studia II stopnia) –  słowa „dr inż. Kazimierz Paprocki zastępuje się słowami  

„dr Agnieszka Banaszak Piechowska” 

 

2. W części dotyczącej Wydział Humanistycznego - Opiekunowie I roku studiów 

stacjonarnych dla kierunku: 

 

1) historia (studia I stopnia) – słowa „dr Agnieszka Wedeł – Domaradzka” zastępuje się 

słowami „dr Barbara Gawęcka” 

2) zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - (studia I stopnia) – słowa 

„dr Agnieszka Wedeł –Domaradzka” zastępuje się słowami „dr Barbara Gawęcka” 

3) stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) – słowa „dr Agnieszka Wedeł –

Domaradzka” zastępuje się słowami „dr Barbara Gawęcka” 

4) regionalistyka europejska (studia I stopnia) - słowa „dr Agnieszka Wedeł –

Domaradzka” zastępuje się słowami „dr Barbara Gawęcka” 

5) wojskoznawstwo (studia I stopnia) - słowa „dr Agnieszka Wedeł –Domaradzka” 

zastępuje się słowami „dr Barbara Gawęcka” 

 

 

 



§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

     prof. dr hab. Jacek Woźny  
 


