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Decyzja Nr 29 /10
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego
ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego
monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów
rynku pracy, przewidzianego do złożenia w ramach konkursu zamkniętego na projekty
innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i
nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Na podstawie § 37 ust. 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie postanawiam, co następuje:

§1
W składzie Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowane realizacji
projektu dotyczącego monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości
kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na
wiedzy i wymogów rynku pracy, przewidzianego do złożenia w ramach konkursu
zamkniętego na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
„Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”, powołanego decyzją nr 16/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010
roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) odwołuje się ze składu Zespołu projektowego prof. UKSW dra hab. Pawła
Ruszkowskiego – Kierownika Zespołu,
2) odwołuje się ze składu Zespołu projektowego prof. UKSW dr hab. Barbarę Baraniak –
Eksperta z zakresu pedagogiki pracy,
3) powołuje się do składu Zespołu projektowego dr Elżbietę Drogosz-Zabłocką,
pracownika naukowego, kierownika Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji – na
stanowisko Kierownika Zespołu,
4) powołuje się do składu Zespołu projektowego mgr Ewę Antoniak, pracownika
naukowego, asystenta w Ośrodku Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji – na stanowisko
członka Zespołu,

5) powołuje się do składu Zespołu projektowego ks. dra Dariusza Sztuka, Pełnomocnika
ds. utworzenia Centrum Przyjaciół i Absolwentów – na stanowisko członka Zespołu,
6) powołuje się do składu Zespołu projektowego dra Rafała Wiśniewskiego, adiunkta na
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (Instytut Socjologii) – na stanowisko
członka Zespołu,
7) powołuje się do składu Zespołu projektowego ks. prof. UKSW dra hab. Sławomira H.
Zarębę, prof. nz. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (Instytut Socjologii) –
na stanowisko członka Zespołu,
8) powołuje się do składu Zespołu projektowego mgr Marcina Zarzeckiego, asystenta na
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych – na stanowisko członka Zespołu,
9) powołuje się do składu Zespołu projektowego inż. Pawła Waligórę, kierownika Centrum
Systemów Informatycznych – na stanowisko członka Zespołu.

§2
W skład Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowane realizacji
projektu dotyczącego monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości
kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na
wiedzy i wymogów rynku pracy, przewidzianego do złożenia w ramach konkursu
zamkniętego na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
„Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej decyzji,
wchodzą:
1) dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka, pracownik naukowy, kierownik Ośrodka Badań Jakości
Kształcenia i Ewaluacji – Kierownik Zespołu,
2) mgr Ewa Antoniak, pracownik naukowy, asystent w Ośrodku Badań Jakości Kształcenia
i Ewaluacji – członek Zespołu,
3) ks. dr Dariusz Sztuka, Pełnomocnik ds. utworzenia Centrum Przyjaciół i Absolwentów –
członek Zespołu,
4) dr Rafał Wiśniewski, adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (Instytut
Socjologii) – członek Zespołu,
5) ks. prof. UKSW dr hab. Sławomir H. Zaręba, prof. nz. na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych (Instytut Socjologii) – członek Zespołu,
6) mgr Marcin Zarzecki, asystent na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych –
członek Zespołu,
7) ks. prof. UKSW dr hab. Adam Solak, prof. nz. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Ekspert z zakresu pedagogiki społecznej i wychowania w nurcie personalizmu,
8) mgr Maria Jóźwik, dyrektor Centrum Inicjatyw Uniwersyteckich „Pro memoria et
futuro”, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UKSW – Ekspert ds.
losów absolwentów,
9) mgr Artur Winiarski, kierownik Biura Karier oraz Centrum Szkoleń i Doradztwa
Zawodowego – Ekspert ds. badania rynku pracy i planowania kariery absolwentów,
10) mgr Karolina Rumińska, kierownik projektu „Aktywni na rynku pracy” – Koordynator
ds. rozwoju zawodowego studentów i absolwentów,
11) mgr Lubomiła Aksamit, główny specjalista ds. projektów europejskich w Biurze
Projektów Europejskich – Ekspert ds. projektów europejskich,
12) mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska, starszy specjalista ds. projektów
europejskich w Biurze Projektów Europejskich – Koordynator ds. projektów
innowacyjnych,

13) mgr Iwona Kądziela, starszy referent administracyjny w Biurze Projektów Europejskich
– Koordynator ds. projektów,
14) mgr Katarzyna Szumowska, kierownik Działu Księgowości i Rozliczeń Programów UE
– Koordynator ds. finansowych,
15) inż. Paweł Waligóra, kierownik Centrum Systemów Informatycznych – członek Zespołu.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

