
 
 

 
 

 
Zarządzenie Nr R-82/2013 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

 
zmieniające Zarządzenie Nr R-61/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania  
wydziałowych komisji doktoranckich  

 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225,  
poz. 1351),  z a r z ą d z a m, co następuje:  

 
§ 1.  

 
W Zarządzeniu Nr R-61/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  

5 listopada 2012 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji 
doktoranckich § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 1.  
Działając zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich 
uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Lubelskiej 
oraz Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 
dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 
uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej, wydanych 
odrębnymi zarządzeniami Rektora Politechniki Lubelskiej, powołuję 
wydziałowe komisje doktoranckie w następującym składzie: 

 

Wydział Mechaniczny: 
 

Przewodnicząca:   - prof. dr hab. Barbara SUROWSKA 
Członkowie:  - prof. dr hab. inż. Antoni ŚWIĆ 

- dr hab. inż. Kazimierz ZALESKI, prof. PL 
- mgr inż. Ksenia SIADKOWSKA 
 
 



Wydział Elektrotechniki i Informatyki: 
 

Przewodniczący:   - dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL  
Członkowie:  - prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA 

- dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL 
- mgr inż. Piotr BILLEWICZ 

 
Wydział Inżynierii Środowiska: 
 

Przewodniczący:   - prof. dr hab. Lucjan PAWŁOWSKI 
Członkowie:  - dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA 

- mgr inż. Wojciech CEL 
- mgr Justyna KUJAWSKA 
- mgr inż. Katarzyna WRÓBEL.” 

 
§ 2. 

 
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-61/2012 Rektora Politechniki 

Lubelskiej z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie powołania 
wydziałowych komisji doktoranckich pozostają bez zmian. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
     
 

                        R e k t o r 
 
 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 


