Zarządzenie Nr 05/2012
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie powołania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie efektów kształcenia
na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej
w Elblągu oraz dostosowanie programów kształcenia do opisu efektów
kształcenia
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się zespoły odpowiedzialne za przygotowanie efektów kształcenia na
poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz
dostosowanie programów kształcenia do opisu efektów kształcenia uchwalonych przez senat
uczelni:
1. w Instytucie Ekonomicznym:
1) kierunek Ekonomia:
a) dr Mariusz Darabasz - przewodniczący
b) mgr Marek Misztal
c) mgr Katarzyna Olszewska
2) kierunek Administracja:
a) dr Tomasz Winnicki – przewodniczący
b) mgr Irena Naguszewska
c) dr Krzysztof Sidorkiewicz
3) mgr Marzanna Tyburska (studia podyplomowe)
2. w Instytucie Informatyki Stosowanej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

mgr Teresa Jurewicz-Obrzut – przewodnicząca,
mgr inŜ. Krzysztof Brzeski,
dr hab. inŜ. Zenon Ulman, prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego
dr hab. Jerzy Topp, prof. nadzw.
dr inŜ. Jerzy Buriak
dr Joanna Jółkowska
dr inŜ. Jerzy Skurczyński
mgr inŜ. Marzanna Skowrońska
Jakub Hiszczyński – student

3. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym:
1) kierunek Pedagogika:
a) dr Iwona Kijowska – przewodnicząca
b) dr Irena Sorokosz
c) dr Małgorzata Przybysz-Zaremba
d) dr hab. Jan PapieŜ, prof. nadzw.

e) mgr Lidia Kęska
f) mgr Marzanna Tyburska
2) kierunek Filologia:
a) mgr Ewa Leszczyńska - przewodnicząca
b) dr hab. Wojciech Kubiński, prof. nadzw.
c) mgr Sylwia Góralewicz
d) mgr Piotr Kacała
e) dr Agnieszka śółtowska
f) mgr Jacek Iciaszek
3) kierunek Filologia polska:
a) mgr Teresa Kubryń - przewodnicząca
b) dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw.
c) dr Aneta Lica
d) dr Katarzyna Jarosińska-Buriak
4. w Instytucie Politechnicznym:
1) kierunek Budownictwo:
a) prof. dr hab inŜ. Jarosław Przewłócki – przewodniczący
b) dr hab inŜ. Leszek Małyszko, prof. nadzw.
c) dr inŜ. Stanisław Kwitnewski
d) mgr inŜ. Dominika Iskra-Świercz
2) kierunek Mechanika i budowa maszyn:
a) dr inŜ. Jarosław Niedojadło – przewodniczący
b) prof. dr inŜ. Włodzimierz Przybylski
c) prof. dr hab. inŜ. Ryszard Michalski
3) kierunek Ochrona środowiska:
a) dr Agata Rychter – przewodnicząca
b) dr hab inŜ. Bernard Quant, prof. nadzw.
c) dr hab. inŜ. Marek Kruk, prof. nadzw.

§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk

