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R-B-SOP.014.1.84.2020 

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia rekrutacji na studia  

w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 

r., poz.1668 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Senatu Nr R.0000.57.2019 z dnia 31 maja 2019 roku  

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne  

i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisje Rekrutacyjne dla przeprowadzenia rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021  

w następujących składach: 

1. Komisja Rekrutacyjna dla przeprowadzenia rekrutacji na studia na kierunki prowadzone we Wrocławiu,  

z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA): 

1) dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW – przewodnicząca, 

2) dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW – zastępca przewodniczącej, 

3) dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW – zastępca przewodniczącej, 

4) mgr inż. Katarzyna Mildner – sekretarz, 

5) mgr inż. Monika Klamczyńska – sekretarz, 

6) mgr inż. Julita Czeleń – sekretarz, 

7) mgr Katarzyna Cywicka – sekretarz, 

8) Katarzyna Miter – sekretarz, 

9) Iwona Kaniewska – sekretarz, 

10) mgr Olga Rutkowska- sekretarz, 

11) mgr Renata Majewska – sekretarz, 

12) mgr Aleksandra Stadnik – sekretarz, 

13) mgr inż. Jowita Żabska – sekretarz, 

14) Anna Jędrzejewska – sekretarz. 

2. Komisja Rekrutacyjna dla przeprowadzenia rekrutacji na studia na kierunki prowadzone w Filii  

w Jeleniej Górze: 

1) dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW – przewodnicząca, 

2) mgr Hanna Puślednik – sekretarz, 

3) mgr Anna Gęca – sekretarz, 

4) Agata Baran – sekretarz. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


