
N.021.7.2021          

 

Zarządzenie Nr 37/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na 

pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim 2021/2022 
 
Na podstawie § 9 pkt 6 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 11/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022” oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1.  

Powołuje się komisje rekrutacyjne, zwane dalej „komisjami” do przeprowadzenia rekrutacji 

na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2021/2022: 

1) Filologia: 

a) mgr Violetta Hale – przewodnicząca; 

b) mgr Piotr Gołembiewski – członek;  

c) mgr Beata Jakubowska – członek. 

2) Nowe media i e-biznes: 

a) mgr Patryk Ciechanowski – przewodniczący; 

b) mgr Beata Jakubowska – członek. 

3) Pedagogika: 

a) dr Karolina Kaszlińska – przewodnicząca; 

b) mgr Beata Jakubowska - członek.  

4) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 

a) dr Karolina Kaszlińska – przewodnicząca; 

b) mgr Anna Rutkowska – członek. 

5)  Administracja: 

a) dr Fabian Nalikowski – przewodniczący; 

b) mgr Anna Rutkowska – członek. 

6) Prawo: 

a) dr Fabian Nalikowski – przewodniczący; 

b) mgr Anna Rutkowska – członek. 

 

 



7) Mechanika i budowa maszyn:  

a) dr inż. Konrad Cichocki – przewodniczący; 

b) mgr Hanna Zawidzka – członek. 

8) Informatyka: 

a) dr inż. Stanisław Wszelak – przewodniczący; 

b) mgr Hanna Zawidzka – członek. 

9) Inżynieria zarządzania: 

a) dr Małgorzata Karolewska-Szparaga – przewodnicząca; 

b) mgr Hanna Zawidzka – członek. 

10) Finanse i rachunkowość: 

a) mgr Agnieszka Janiak – przewodnicząca; 

b) mgr Adrianna Sobczyńska – członek. 

11) Zarządzanie: 

a) mgr Przemysław Taranowski – przewodniczący; 

b) mgr Adrianna Sobczyńska – członek. 

12) Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia: 

a) dr Anna Antczak-Komoterska – przewodnicząca; 

b) mgr Katarzyna Brudzińska – członek. 

 

§2.  

Zadania komisji, o których mowa w § 1, określa uchwała Nr 11/20 Senatu Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

„Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej 

przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku w roku akademickim 2021/2022”  

 

§3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

 

§4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021 r. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 


