
  

 

 

Zarządzenie Nr 40/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 16 maja 2018 roku 

 

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183) 

 

ustalam, 

co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla Doktorantów i zatwierdzam składy 

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla Doktorantów do naboru kandydatów na 

stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 określone załącznikiem do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

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

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

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  

dziekanów do obsługi naboru na studia mające dostęp do danych osobowych 

kandydatów zobowiązane są do: 

a) zachowania ich w tajemnicy, 

b) zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych, 

c) zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

 

 

 



§ 4 

1. Zobowiązuję dziekanów do: 

a) wyodrębnienia na czas rekrutacji pomieszczeń do pracy wydziałowych komisji 

rekrutacyjnych, 

b) udostępnienia wydziałowym komisjom rekrutacyjnym odpowiednich szaf do 

przechowywania dokumentów kandydatów na studia trzeciego stopnia, 

c) zabezpieczenia komisjom sprzętu informatycznego do obsługi rekrutacji. 

 

 

   Rektor 

   

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisje rekrutacyjne na rok akademicki 2018/2019 
 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla Doktorantów 

 

Przewodniczący – dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.  

Sekretarz – dr Monika Cegiełka-Opioła 

Członkowie – dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. nadzw. 

dr hab. Agnieszka Rypel,  prof. nadzw. 

dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw. 

mgr Marta Rajewska – przedstawiciel doktorantów 

 

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla Doktorantów 

 

Wydział Humanistyczny 

 

studia stacjonarne w zakresie historii  
przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Maciejewski 

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

członkowie –  prof. dr hab. Albert Kotowski 

dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw. 

dr hab. Sebastian Ruciński 

mgr Miłosz Chruściel - przedstawiciel doktorantów 

 

studia stacjonarne w zakresie językoznawstwa 

przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Święcicka 

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

członkowie -  dr hab. Andrzej Dyszak 

dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. nadzw.  

  dr hab. Iwona Benenowska 

mgr Melisa Kuźniar - 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 

prof. dr hab. Wojciech Tomasik 

     dr hab. Beata Trojanowska, prof. nadzw. 

mgr Piotr Kulpa - przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne w zakresie nauk o polityce 

przewodniczący – dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. 

kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Mirosław Geise, prof. nadzw.  

 członkowie - dr hab. Ewa Szatlach, prof. nadzw. 

  dr hab. Andrzej Papuziński, prof. nadzw. 

  dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw 

mgr Piotr Walewicz - przedstawiciel doktorantów 

 

 



 

 

Wydział Nauk Przyrodniczych 

 

studia stacjonarne w zakresie biologii  

studia stacjonarne w zakresie ekologii  
 

przewodniczący – dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. 

kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek 

członkowie –  dr hab. Wiesław Krumrych, prof. nadzw. 

dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw. 

mgr Monika Szymańska – przedstawiciel doktorantów 

Wydział Pedagogiki i Psychologii   
 

studia stacjonarne w zakresie pedagogiki   
przewodnicząca –  prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska 

kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Roman Leppert 

członkowie –  prof. dr hab. Ewa Filipiak 

prof. dr hab. Ryszard Gerlach 

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

dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. 

mgr Magdalena Pluta – przedstawiciel doktorantów 

 

 

studia stacjonarne w zakresie psychologii  
przewodniczący – prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska  

kierownik studiów doktoranckich – dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. 

członkowie –   prof. dr hab. Małgorzata Kościelska 

prof. dr hab. Roman Ossowski 

prof. dr hab. Janusz Trempała 

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. 

dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw. 

dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw. 

dr hab. Beata Wiłkość-Dębczyńska, prof. nadzw. 

dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw. 

dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. 

dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. 

mgr Aleksandra Wolska – przedstawiciel doktorantów 


