
ZARZĄDZENIE Nr 155/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych 

Studiów Indywidualnych powołanej do przeprowadzenia rekrutacji  

na rok akademicki 2022/2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz § 191 ust. 

3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w związku z uchwałą Nr 104/2021 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się 

w roku akademickim 2022/2023 oraz uchwałą Nr 105/2021 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji 

cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku 

akademickim 2022/2023, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W składzie komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych Studiów 

Indywidualnych powołanej zarządzeniem Nr 117/2022 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:  

 

1/ odwołuje się z funkcji egzaminatora:  

a) dr. hab. Marcina Preisnera 

b) dr. hab. Łukasza Machaja, prof. UWr 

 

 2/ powołuje się na funkcję egzaminatora:  

a) dr. Piotra Wieczorka 

b) prof. dr hab. Patrycję Zawadzką  

    

3/ odwołuje się z funkcji sekretarza mgr Joannę Sobieralską 

    powołuje się na funkcję sekretarza mgr Monikę Piechotę. 

 

2) dla stacjonarnych studiów drugiego stopnia:  

 

    odwołuje się z funkcji sekretarza mgr Monikę Piechotę 

    powołuje się na funkcję sekretarza mgr Joannę Sobieralską.  

 

   

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, skład komisji 

rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych powołanej do 

przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 przedstawia się następująco: 

 

1) dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

 

Przewodniczący, egzaminator:  prof. dr hab. Robert Wieczorek 

 

Egzaminatorzy:    dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr 

dr Maria Stasiuk-Wacławczyk 

dr Piotr Wieczorek  

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka  

 

Sekretarz:    mgr Monika Piechota   

 



           

2) dla stacjonarnych studiów drugiego stopnia  

 

Przewodniczący, egzaminator:  prof. dr hab. Robert Wieczorek 

 

Egzaminatorzy:    dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr 

      dr hab. Marcin Preisner 

 

Sekretarz:    mgr Joanna Sobieralska.  

  

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R  

 


