Pismo okólne Nr 2/2017/2018
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018.
Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, art. 200 i art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), Regulaminu zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 78/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.
oraz Zarządzenia Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30
września 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium
doktoranckiego
informuję,
co następuje:
§ 1
Na rok akademicki 2017/2018 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 Alicja Żardecka – przedstawiciel doktorantów

przewodniczący
członkowie

-

studia doktoranckie w zakresie historii
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw.
prof. dr hab. Albert Kotowski, prof. nadzw.
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
mgr Marta Rajewska - przedstawiciel doktorantów

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa
przewodniczący dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw.
członkowie
prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. nadzw.
mgr Anetta Kuś - przedstawiciel doktorantów

przewodniczący
członkowie

-

studia w zakresie nauk o polityce
dr hab. Mirosław Geise, prof.nadzw.
dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw.
dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw.
mgr Adam Sokołowski – przedstawiciel doktorantów

Wydział Pedagogiki i Psychologii

przewodniczący
członkowie

przewodniczący
członkowie

-

doktoranckie w zakresie pedagogiki
prof. dr hab. Roman Leppert
dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. nadzw.
dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw.
mgr Aleksandra Rzyska – przedstawiciel doktorantów

studia doktoranckie w zakresie psychologii
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.
dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw.
dr z upr. hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw.
mgr Monika Deja - przedstawiciel doktorantów

Wydział Nauk Przyrodniczych
studia doktoranckie w zakresie biologii i ekologii
przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
członkowie
dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Oleksa, prof. nadzw.
mgr Marta Rajewska – przedstawiciel doktorantów

§ 2
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Woźny

