
INoZ.021.1.2021          

 

Zarządzenie Nr 73/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich i magisterskich 

w Instytucie Nauk o Zdrowiu 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 57/21 Rektora PUZ we Włocławku z dnia 11 

maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub 

magisterską w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021 oraz § 2 ust. 2 

pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1.  

Powołuje się Komisję konkursową ds. oceny prac licencjackich z dziedziny nauk o zdrowiu, 

w składzie:  

1) dr n. med. Beata Haor – Dyrektor Instytutu; 

2) dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz; 

3) dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska; 

4) dr n. med. Dorota Kochman; 

5) dr n. o zdr. Mariola Rybka.  

 

§2.  

Powołuje się Komisję konkursową ds. oceny prac magisterskich z dziedziny nauk o zdrowiu, 

w składzie:  

1) dr n. med. Beata Haor – Dyrektor Instytutu; 

2) dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz; 

3) dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska; 

4) dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska; 

5) dr n. med. Lech Grzelak; 

6) dr n. med. Dorota Kochman; 

7) dr n. o zdr. Mariola Rybka. 

 

 

 



§3.  

Zadania oraz kompetencje komisji, o których mowa w § 1 i § 2, określa załącznik Nr 1 do 

zarządzenia Nr 57/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 11 maja 

2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką, 

inżynierską lub magisterską w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim 2020/2021.  

§4. 

1. Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się komisjom, o których 

mowa w § 1 i § 2. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2021 r.  

         

 
Rektor 

Państwowej Uczelni  Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 


