
 
 

 
 

Zarządzenie Nr R–65/2011 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 listopada 2011 r. 
 

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia  

dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej  
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 32 Statutu 
Politechniki Lubelskiej oraz § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu przyznawania 
stypendiów dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1.  

 

Powołuję Komisję Konkursową przyznającą stypendia dla profesorów 
wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:  

 

Przewodniczący: 
 
Członkowie: 
 

− prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER 
Prorektor ds. Nauki 

− prof. dr hab. Barbara SUROWSKA 
Wydział Mechaniczny 

− dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

− dr hab. inż. Stanisław FIC, prof. PL 
Wydział Budownictwa i Architektury 

− dr hab. Marzenna DUDZIŃSKA, prof. PL 
Wydział Inżynierii Środowiska 

− prof. dr hab. Ewa BOJAR 
Wydział Zarządzania 

− dr hab. Józef WANIURSKI, prof. PL 
Wydział Podstaw Techniki 
 

 



§ 2. 
 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 
1) ustalenie szczegółowego trybu oceny złożonych wniosków;  
2) przeprowadzenie oceny złożonych wniosków, tworzenie listy 

rankingowej i wyłonienie stypendysty/stypendystów. 
 

 
§ 3. 

 
Komisja, w składzie powołanym w § 1, działa na podstawie Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na Politechnice 
Lubelskiej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
§ 4. 

 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Rozwoju i Kooperacji 

Politechniki Lubelskiej.  

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     
 
 
 
 
 

                                     R e k t o r 
 
 

     Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 


