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Zarządzenie Nr 114/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 10 listopada 2021 r. 
 

w sprawie zmiany i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji  

ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 

2020-2024 

 

Na podstawie Księgi Jakości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku stanowiącej 

załącznik do Uchwały Nr 89/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 

17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Księgi Jakości Kształcenia Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Dokonuje się zmiany i aktualizacji w składzie członków Instytutowych Komisji  

ds. Jakości Kształcenia w: 

1) Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych  poprzez: 

a) powołanie dwóch nowych członków Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych, tj.: 

• Samanta Pinińska – przedstawicielka studentów kierunku finanse  

i rachunkowość; 

• Alicja Żołądkiewicz – przedstawicielka studentów kierunku informatyka, 

2) Instytucie Humanistycznym poprzez: 

a) powołanie dwóch nowych członków Instytutowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia w Instytucie Humanistycznym, tj.: 

• Alan Sarbinowski – przedstawiciel studentów kierunku nowe media i e-biznes; 

• Klaudia Habasińska – przedstawicielka studentów kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna. 

3) Instytucie Nauk o Zdrowiu poprzez: 

a) powołanie dwóch nowych członków Instytutowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu, tj.: 

• Filip Krakowski– przedstawiciel studentów kierunku pielęgniarstwo, studia I 

stopnia; 



• Natalia Kot – przedstawicielka studentów kierunku pielęgniarstwo, studia II 

stopnia. 

powołanych zarządzeniem nr 111/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Instytutowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 

2020-2024, zmienionym zarządzeniem nr 147/20 Rektora Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie  

w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz zarządzeniem 105/21 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany  

i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024. 

2. Na skutek zmiany i aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a niniejszego 

zarządzenia lista członków Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie 

Nauk Społecznych i Technicznych przedstawia się następująco:  

1) dr Jolanta Laskowska — Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych; 

2) dr inż. Dominika Lisiak-Felicka – kierownik Zakładu Informatyki; 

3) dr Konrad Cichocki — kierownik Zakładu Mechaniki i budowy maszyn; 

4) dr Fabian Nalikowski — kierownik Zakładu Administracji; 

5) dr Leszek Czaplewski — kierownik Zakładu Finansów i rachunkowości; 

6) dr Małgorzata Karolewska-Szparaga — kierownik Zakładu Inżynierii 

zarządzania; 

7) dr Maja Kołtońska — kierownik Zakładu Zarządzania; 

8) dr Krzysztof Czarnecki - przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

prawo; 

9) dr inż. Józef Kaczmarek- przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

mechanika i budowa maszyn; 

10) dr hab. Grzegorz Pestka – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

informatyka; 

11) dr Marek Gogołkiewicz - przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

inżynieria zarządzania; 

12) dr Mariola Szewczyk-Jarocka – przedstawicielka nauczycieli akademickich 

kierunku finanse i rachunkowość; 



13) dr Aneta Szóstek – przedstawicielka nauczycieli akademickich kierunku 

menedżerskie studia finansowo-prawne; 

14) mgr Robert Kwaśniewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

administracja; 

15) mgr Przemysław Taranowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

zarządzanie; 

16) Samanta Pinińska – przedstawicielka studentów kierunku finanse i rachunkowość; 

17) Alicja Żołądkiewicz – przedstawicielka studentów kierunku informatyka. 

 

3. Na skutek zmiany i aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. a niniejszego 

zarządzenia lista członków Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie 

Humanistycznym przedstawia się następująco:  

1) dr prof. PUZ Paweł Sobierajski – Dyrektor Instytutu Humanistycznego; 

2) dr prof. PUZ Karolina Kaszlińska – Kierownik Zakładu Pedagogiki; 

3) mgr Piotr Gołembiewski – kierownik Zakładu Filologii angielskiej; 

4) dr Ireneusz Koepke – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

pedagogika; 

5) dr Lucyna Matuszak – przedstawicielka nauczycieli akademickich kierunku 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 

6) mgr Marta Szczepaniak – przedstawicielka nauczycieli akademickich kierunku 

filologia angielska; 

7) dr hab. Piotr Zariczny – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku nowe 

media i e-biznes; 

8) mgr Patryk Ciechanowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

nowe media i e-biznes; 

9) Alan Sarbinowski – przedstawiciel studentów kierunku nowe media i e-biznes; 

10)  Klaudia Habasińska – przedstawicielka studentów kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna. 

4. Na skutek zmiany i aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) lit. a niniejszego 

zarządzenia lista członków Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Instytucie 

Nauk o Zdrowiu przedstawia się następująco:  

1) dr n. med., prof. PUZ Beata Haor – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu; 

2) dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

pielęgniarstwo; 



3) dr n. med., prof. PUZ Dorota Kochman – przedstawicielka nauczycieli 

akademickich kierunku pielęgniarstwo; 

4) dr n. o zdr. Anna Antczak-Komoterska – przedstawicielka nauczycieli 

akademickich kierunku pielęgniarstwo; 

5) dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska - przedstawicielka nauczycieli 

akademickich kierunku pielęgniarstwo; 

6) mgr Agnieszka Piernikowska - przedstawicielka nauczycieli akademickich kierunku 

pielęgniarstwo; 

7) mgr Anna Piotrowska - przedstawicielka nauczycieli akademickich kierunku 

pielęgniarstwo; 

8) Filip Krakowski – przedstawiciel studentów kierunku pielęgniarstwo, studia I 

stopnia; 

9) Natalia Kot – przedstawicielka studentów kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia. 

 

 

§2. 

 

Powołanie nowych członków Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej 

Uczelni  Zawodowej we Włocławku, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 niniejszego 

zarządzenia, podobnie jak poprzednio powołanych członków następuje na kadencję 2020-2024, 

przy czym mając na uwadze, iż nowo powołani członkowie to studenci powołanie następuje  

do 30 września 2022 r.  

§3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku. 
 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr  Robert Musiałkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


