
 
 

DECYZJA Nr 12/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 

6 sierpnia  2021 roku zmieniająca Decyzję Dziekana Nr 11/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 

roku w sprawie czasowej zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk 

Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 

na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych na studia II stopnia 

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Sielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 71/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku, z późniejszymi 

zmianami: 

1. Ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych do spraw rekrutacji na studia prowadzone 

przez Wydział Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2021/2022, powołanej Decyzją Dziekana nr 3/2021 

z dnia 4 marca 2021 roku, z późniejszymi zmianami, na czas 2 sierpnia – 3 września 2021r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w miejsce dr hab. Elżbiety Kur, prof. uczelni, powołuje się dr. hab. Romana Bobryka, prof. uczelni”. 

2. Ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W skład Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych do spraw rekrutacji na studia prowadzone przez 

Wydział Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2021/2022, na czas 2 sierpnia – 3 września 2021r., 

po zmianach o których mowa w ust.1, wchodzą następujące osoby: 

1) dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni - przewodniczący; 

2) dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni – członek; 

3) dr Iwona Czyżak – członek”. 

3. Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W składzie egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia powołanych Decyzją 

Dziekana nr 3/2021 z dnia 4 marca 2021 roku, z późniejszymi zmianami, na czas 2 sierpnia – 3 września  2021r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w miejsce dr hab. Elżbiety Kur, prof. uczelni, powołuje się dr. hab. Romana Bobryka, prof. uczelni”. 

4. Ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„W skład egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia, na czas 2 sierpnia- 

3 września 2021r., po zmianach o których mowa w ust. 3, wchodzą następujące osoby: 

1) dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni – kierunek historia; 

2) dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni – kierunek filologia polska; 

3) dr Renata Bryzek - kierunek filologia polska; 

4) dr Iwona Czyżak – kierunek filologia; 

5) dr Rafał Kozak – kierunek filologia; 

6) dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – kierunek logopedia; 

7) mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk - kierunek logopedia. 

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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