
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 23 maja 2017 r. 
 

 
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów 
ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, starszego wykładowcy i wykładowcy – 
kierunek studiów: kosmetologia 

 
Na podstawie § 62 ust. 3, 6 i 7 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.)  
 
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – kierunek studiów 
„kosmetologia”, w celu zatrudnienia w formie umowy o pracę osoby posiadającej stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych (dyscyplina naukowa: biotechnologia), 
powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący: dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia; 
2) Członkowie: - dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej  

i Ochrony Zdrowia, 
                 - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Mielcarz, 
      - prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak. 
 
§ 2. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego 

wykładowcy (4 osoby) na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – kierunek studiów 
„kosmetologia”, w celu zatrudnienia w formie umowy o pracę osób posiadających: stopień 
naukowy doktora nauk farmaceutycznych (2 osoby), stopień naukowy doktora nauk 
biologicznych (dyscyplina naukowa: biologia), stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
powołuje się komisję konkursową w składzie: 

      
1) Przewodniczący: dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej  

i Ochrony Zdrowia, 
2) Członkowie: - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Mielcarz, 
      - dr Edyta Bielik, 
                           - dr Agnieszka Saran-Jagodzińska. 
 
§ 3. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy  

na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – kierunek studiów „kosmetologia”, w celu 
zatrudnienia w formie umowy o pracę osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra  



ze specjalizacją kosmetologia (dziedzina nauk o zdrowiu), powołuje się komisję konkursową 
w składzie: 

1) Przewodniczący: dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej  
i Ochrony Zdrowia, 

2) Członkowie: - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Mielcarz, 
      - dr Edyta Bielik, 
                           - dr Agnieszka Saran-Jagodzińska. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
                                                                         REKTOR 
       /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 
 
       


