
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: 
logistyka, finanse i rachunkowość 
 

Na podstawie § 62 ust. 3 i 6 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 zwyczajnego na 
Wydziale Społeczno-Technicznym – kierunek studiów „logistyka”, w celu zatrudnienia w formie 
umowy o pracę osoby posiadającej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub technicznych, 
powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący: dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia, 
2) Członkowie:          
    - dr hab. Piotr Szczypa, 
    - dr hab. inż. Aleksandra Pertek-Owsianna 
    - dr Karina Zawieja-Żurowska. 

  
§ 2. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy na 

Wydziale Społeczno-Technicznym – kierunek studiów „logistyka”, w celu zatrudnienia w formie 
umowy o pracę osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia lub zarządzanie (specjalność: logistyka), powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący: dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan WST, 
2) Członkowie:          
    - dr hab. Piotr Szczypa, 
    - dr Szymon Zimniewicz, 
    - dr Robert Rogaczewski. 

  
§ 3. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy na Wydziale 

Społeczno-Technicznym – kierunek studiów „finanse i rachunkowość”, w celu zatrudnienia w formie 
umowy o pracę osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk ekonomicznych, powołuje 
się komisję konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący: dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan WST, 
2) Członkowie:          
    - dr hab. Piotr Szczypa, 
    - dr Agnieszka Szymankowska, 
    - dr Jerzy Ciupa. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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