
Zarządzenie Nr 32/2020 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

z dnia 28 maja 2020 r. 
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji 

Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej                         

w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia) 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 67 Statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., pkt 26 

załącznika do uchwały Nr 31/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                         

w Elblągu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia                   

i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej                          

w Elblągu na rok akademicki 2020/2021, zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się                      
o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok 

akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia) powołuje się: 
 

1) Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

 a/ dr Iwona Kijowska - przewodniczący 

 b/ mgr Teresa Jurewicz – Obrzut       - zastępca przewodniczącego 

 c/ mgr Jolanta Kucharska                   - sekretarz  

 d/ dr inż. Jerzy Buriak - członek 

 e/ mgr Joanna Wójciak                       - członek  

 f/ mgr Aleksandra Thiede           - członek 

g/ mgr inż. Piotr Kwaśniewski - członek 

 

2) Instytutową Komisję Rekrutacyjną w Instytucie Ekonomicznym w składzie: 

 a/ dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. Uczelni     - przewodniczący 

 b/ mgr Edyta Ocicka - sekretarz 

 c/ lic. Marta Olszewska - sekretarz 

 d/ dr inż. Artur Laszuk - członek 

 e/ mgr Bartosz Kalisz - członek 

 f/ mgr Sylwia Lasota - członek 

 

3) Instytutową Komisję Rekrutacyjną w Instytucie Informatyki Stosowanej im. 
Krzysztofa Brzeskiego w składzie: 

 a/ mgr inż. Andrzej Stojek  - przewodniczący 

 b/ Ewa Wall - sekretarz 

 c/ mgr inż. Marzanna Skowrońska - członek 
                    

4) Instytutową Komisję Rekrutacyjną w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w składzie: 

a/ mgr Teresa Kubryń - przewodniczący 

b/ mgr Lidia Kęska - sekretarz 

c/ mgr Anna Dąbrowska - sekretarz 



d/ mgr Marzanna Tyburska - członek 

e/ mgr Jacek Iciaszek - członek 

f/ mgr Marta Chudzińska - członek 

 

5) Instytutową Komisję Rekrutacyjną w Instytucie Politechnicznym w składzie: 

 a/ mgr inż. Dominika Iskra-Świercz - przewodniczący 

 b/ mgr Małgorzata Czarnocka - sekretarz 

 c/ mgr Dominika Ziemczonek - członek 

          

 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

                        

 

                                                                    Rektor  

 
 

                                                                             prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 

  

  
 


