
Zarządzenie Nr 56/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 02 września 2022 r. 
 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej uprawnionej do dokonywania 

wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

 

Na podstawie: 

- art. 119 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 71 ust. 7  Statutu PUZ im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie,  

zarządza się,  co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powołuje się Uczelnianą  Komisję Konkursową /UKK/ do dokonywania wyboru ofert 

w postępowaniu konkursowym do zatrudnienia  nauczycieli akademickich w 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 

składzie: 

prof. dr hab. Leszek Zygner – Przewodniczący UKK, 

doc. dr inż. Robert Rudziński – członek UKK, 

            dr  Ewa Wiśniewska – członek UKK, 

            dr Renata Dzik – członek UKK. 

 

2. Na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w skład UKK wchodzą: 

1) dr  Katarzyna Szymańska – członek, do wyboru nauczycieli akademickich na 

kierunkach Ekonomia i Zarządzanie, 

2) mgr Magdalena Stefańska - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Informatyka, 

3) prof. dr hab. Andrzej Osiadacz - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na 

kierunku Inżynieria środowiska, 

4) dr inż. Robert Czaplicki - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Rolnictwo, 

5) dr inż. Tomasz Dzik - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Mechanika i budowa maszyn. 

 

3. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w skład UKK wchodzą: 

1) mgr Joanna Wierzbicka - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na 

kierunku Pielęgniarstwo, 

2) prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska - członek, do wyboru nauczycieli 

akademickich na kierunku Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna, 

3) dr Anna Strumińska - Doktór - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na 

kierunku Praca socjalna.   

 

4. Na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Filia w Mławie w skład UKK 

wchodzą: 



1) dr inż. Andrzej Korneta –  do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Elektronika i telekomunikacja, 

2) dr Andrzej Lasota - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Logistyka, 

3) dr Rafał Panfil - członek, do wyboru nauczycieli akademickich na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 

§ 2 

 

Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej sprawuje wydział, na którym dokonywany 

jest wybór ofert w postępowaniu konkursowym.  

 

§ 3 

 

Komisja, o której mowa w § 1 zostaje powołana do 30 września 2022 r. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą i zatwierdzeniem 

czynności od 01.06.2022 r. 

 
 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 


