
ZARZĄDZENIE NR 41/2016 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 9 maja 2016 r. 
 

 
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów 

ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek energetyka 
 
 
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 otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli 
akademickich na Wydziale Technicznym – kierunek studiów pierwszego stopnia 
„energetyka”, w celu zatrudnienia w formie umowy o pracę osoby posiadającej stopień 
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika oraz osoby posiadającej 
stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, powołuje się 
komisję konkursową ds. konkursu na stanowisko starszego wykładowcy, w składzie: 

  
- Przewodniczący:  - dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak – Dziekan Wydziału  

                                              Technicznego, 
- Członkowie:        -  dr inż. Piotr Świta – Prodziekan Wydziału Technicznego, 
         -  dr inż. Robert Roszak – Kierownik Katedry Mechaniki  
                                  i Energetyki, 
         -  dr inż. Robert Cieślak. 
   
 
§ 2. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela 

akademickiego na Wydziale Technicznym – kierunek studiów pierwszego stopnia 
„energetyka”, w celu zatrudnienia w formie umowy o pracę osoby posiadającej stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza – 
odnawialne źródła energii, powołuje się komisję konkursową ds. konkursu na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego, w składzie: 
 

- Przewodniczący: - dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia, 
- Członkowie:        - dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak – Dziekan Wydziału 

              Technicznego, 
             - dr inż. Piotr Świta – Prodziekan Wydziału Technicznego, 
 



 
             - dr inż. Robert Roszak – Kierownik Katedry Mechaniki  
                                      i Energetyki, 
             - prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, 
             - dr hab. inż. Aleksandra Pertek-Owsianna. 

 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

REKTOR 
         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/K. Klapsa 


