
N.021.23.2021          

 

Zarządzenie Nr 84/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok 

studiów na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie § 8 pkt 5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 31/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Menadżerskie Studia 

Finansowo-Prawne 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 komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy 

rok studiów drugiego stopnia, na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w roku 

akademickim 2021/2022, w składzie: 

a) dr Aneta Szóstek – przewodnicząca; 

b) dr Jolanta Kloc – członek; 

c) dr Krzysztof Czarnecki – członek; 

d) mgr Katarzyna Brudzińska – członek. 

 

§ 2 

Zadania komisji, o której mowa w § 1, określa uchwała Nr 31/21 Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, na kierunku 

Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim 2021/2022” oraz w zakresie wskazanym w § 3 niniejszej uchwały 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 16 lipca 2021 r. 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 


