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Zarządzenie Nr 65/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 26 maja 2021 roku 

 

w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli 

akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi  

w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku. 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i  

§ 5 uchwały Nr 29/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 25.05.2021 w sprawie 

warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników 

uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku. 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. 1.Powołuje się Komisję ds. naboru studentów na studia i praktyki za granicą w ramach 

umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku w następującym składzie: 

1) Kierownik Działu Nauczania – przewodniczący Komisji,  

2) Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej – członek, 

3) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – członek, 

4) Koordynator Programu Erasmus+ - sekretarz. 

2. Powołuje się Komisję ds. naboru nauczycieli akademickich na wyjazdy za granicę  

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 

2021 rokuw następującym składzie: 

1) Prorektor ds. Nauczania i Studentów – przewodniczący Komisji,  

2) Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych – członek, 

3) Dyrektor Instytutu Humanistycznego - członek, 

4) Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu – członek, 

5) Koordynator Programu Erasmus+ - sekretarz. 

3. Powołuje się Komisję ds. naboru nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe  

w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku w następującym składzie: 

1) Rektor – przewodniczący Komisji,  

2) Dyrektor Administracyjny – członek, 

3) Przedstawiciel Nauczycieli Akademickich – członek, 



4) Koordynator Programu Erasmus+ - sekretarz. 

4. Zadaniem Komisji jest dokonanie wyboru nauczycieli akademickich i pracowników 

uczelni niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazd w ramach Erasmus+ 

spośród kandydatów zgłoszonych podczas naboru zgodnie z zasadami przyjętymi  

w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały Nr 29/21 Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 25.05.2021 w sprawie warunków i trybu kierowania 

przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni 

niebędących nauczycielami akademickimi w ramach umowy Erasmus+ zawartej  

w 2021 roku. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącym komisji. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2021 roku. 

 

 

 
Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 


