
ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 12 lipca 2021 r.  

 

w sprawie powołania menedżerów kierunków studiów  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z poźn. zm.) oraz § 15 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ 

w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 stycznia 

2021 r.) 

zarządza  się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 września 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

powołuję menedżerów kierunków studiów w osobach: 

1) dr Mikołaj Mielczarek – kierunek „finanse i rachunkowość”; 

2) dr Robert Piechota – kierunek „gospodarka i administracja publiczna”; 

3) dr Szymon Zimniewicz – kierunek „logistyka”; 

4) dr inż. Kamil Łodygowski – kierunek „automatyka i robotyka” oraz kierunek 

„mechanika i budowa maszyn”; 

5) dr Paweł Sobczak – kierunek „informatyka” oraz kierunek „zarządzanie  

i inżynieria produkcji”; 

6) dr inż. Mirosław Żywiołowski – kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”; 

7) mgr Ewa Konieczna – kierunek „filologia”; 

8) dr Adam Świątek – kierunek „języki obce w mediach i biznesie”; 

9) mgr Małgorzata Chybicka – kierunek „pedagogika”; 

10) mgr Artur Cygan – kierunek „resocjalizacja”; 

11) mgr Ewa Grabarczyk-Szewczyk – kierunek „dietetyka”; 

12) mgr Iwona Nolbert – kierunek „kosmetologia”; 

13) mgr Danuta Grodzka – kierunek „pielęgniarstwo”; 

14) dr Karolina Waliszewska – kierunek „wychowanie fizyczne”; 

15) dr Alina Roszak – kierunek „zdrowie publiczne”. 

§ 2. Menedżerowie kierunków, o których mowa w § 1 zajmują swoje stanowiska  

do odwołania, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2022 r. oraz realizują zadania określone              

w § 15 ust. 2 statutu i ustalone w zakresie obowiązków.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 

od 1 września 2021 r. 

          REKTOR 

 

         /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 


