OBWIESZCZENIE Nr 7/2020
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024
Na podstawie § 175 ust. 3-5, 7 i 11 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, obwieszcza się o wyborze przez Senat UKSW oraz organ samorządu
studentów:
1) składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów:
a) dr Piotr Kiełtyk (WBNS) – przewodniczący,
b) dr inż. Krystian Kurowski (WBNS),
c) dr Przemysław Cynkier (WFCH),
d) dr Zdzisław Kobos (WFCH),
e) dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz.(WMP),
f) dr Krzysztof Nawara (WMP),
g) dr Joanna Wawrzeniuk (WNHS),
h) dr Judyta Krajewska (WNHS),
i) dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (WNH),
j) dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. (WNH),
k) dr Barbara Kałdon (WNP),
l) dr Elżbieta Kwiatkowska (WNP),
m) dr Adam Błachnio (WPiA),
n) mgr Ewa Płocha (WPiA),
o) s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz. (WPK),
p) dr Michał Poniatowski (WPK),
q) dr Magdalena Hryniewicka (WSE),
r) dr Kinga Lendzion (WSE),
s) dr Katarzyna Stankiewicz (WSR),
t) mgr Katarzyna Kwiatkowska (WSR),
u) ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski (WT),
v) ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. ucz. (WT),
w) Weronika Fijałkowska (SaS),
x) Kacper Godek (SaS),

y) Łukasz Sitkowski (SaS),
z) Ewa Staruch (SaS),
za) Anna Tonecka (SaS);
2) składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów:
a) dr Bartosz Rydliński (WSE) – przewodniczący,
b) dr Monika Fajfer (WBNS),
c) dr inż. Andrzej Długoński (WBNS),
d) dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. (WFCH),
e) ks. dr Piotr Szydłowski (WFCH),
f) dr Piotr Szewczak (WMP),
g) dr hab. Aleksander Wittlin, prof. ucz. (WMP),
h) dr Radosław Gawroński (WNHS),
i) dr Beata Lewińska (WNHS),
j) dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (WNH),
k) dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH),
l) dr hab. Barbara Galas, prof. ucz. (WNP),
m) dr Emilia Śmiechowska (WNP),
n) dr Mateusz Tchórzewski (WPiA),
o) dr Piotr Zakrzewski (WPiA),
p) ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. ucz. (WPK),
q) ks. dr Andrzej Sacher (WPK),
r) dr Katarzyna Uklańska (WSE),
s) ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (WSR),
t) dr Justyna Stępkowska (WSR),
u) ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (WT),
v) ks. dr hab. Dariusz Sztuk (WT),
w) Patryk Bogdański (SaS),
x) Tomasz Bojanowski (SaS),
y) Aleksandra Wziatek (SaS),
z) Wiktoria Zacheja (SaS),
za) Mateusz Zając (SaS).
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