
 
 

UCHWAŁA NR 27/20 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 

z dnia 25 czerwca 2020 r.  

 w sprawie ustalenia i ogłoszenia kandydatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Instytucie Humanistycznym ze stopniem doktora habilitowanego,  

w której w dwóch kolejnych terminach nie dokonano zgłoszenia  

 

 

Na podstawie § 21 ust. 1 w zw. z  § 45 ust. 6 w zw. z § 50 w zw. z § 52 Statutu Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie, dalej zwanego Statutem w zw. z Uchwałą  Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024  z dnia 19 czerwca 

2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia kandydatów do Senatu w niektórych okręgach wyborczych, 

w zw. z § 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 21 maja 2020 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

2020, poz. 911) w związku z Uchwałą nr 25/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

zarządzenia uzupełnienia składu kandydatów w grupie nauczycieli akademickich Instytutu 

Humanistycznego posiadających stopień doktora habilitowanego i powtórzenia wyborów do Senatu 

uczelni nauczycieli akademickich w instytutach oraz aktualizacji kalendarza wyborczego, uchwala się 

co następuje: 

 

§1 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w wyniku dokonanego w kolejnym (trzecim) terminie 

uzupełnienia dokumentów kandydatką do Senatu uczelni w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Instytucie Humanistycznym ze stopniem doktora habilitowanego jest także  

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb. 

 

 

§2 

 

Pełna lista obecnych kandydatów do senatu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

        Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

             Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Sikora 



 

 

 

Załącznik do uchwały nr 27/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni 

w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie ustalenia 

i ogłoszenia kandydatów do Senatu  w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie 

Humanistycznym ze stopniem ze stopniem doktora habilitowanego, w której w dwóch kolejnych 

terminach nie dokonano zgłoszenia  

 

 

Pełna lista kandydatów do Senatu uczelni  

na kadencje organów 2020-2024  

 

1. W grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich z każdego instytutu kandydatami są: 

 

w Instytucie  Humanistycznym: 

 

1) w grupie  nauczycieli akademickich  ze stopniem dr hab. 

prof. dr hab. Kazimierz Sikora 

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb 

 

2) w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem dr 

dr Joanna Kułakowska-Lis  

dr Bogumił Wolski 

dr Agnieszka Habrat 

 

3) w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora 

mgr Teresa Przyprawa  

 

w Instytucie  Zdrowia i Gospodarki: 

 

1) w grupie  nauczycieli akademickich  ze stopniem dr hab. 

 prof. Emilian Zadarko 

 prof. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka 

 

2) w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem dr 

dr Edyta Kwilosz  

dr Małgorzata Górka  

dr Piotr Łopatkiewicz  

 

2) w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora 

mgr Małgorzata Dziura 

w  Instytucie  Politechnicznym: 

 

1) w grupie nauczycieli akademickich  ze stopniem dr hab. 

dr hab. Izabela Skrzypczak  

dr hab. Łukasz Furman  

 

2) w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem dr 



dr Agnieszka Kubacka 

dr Tomasz Pytlowany  

dr Agnieszka Woźniak  

 

3) w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora 

mgr inż. Radosław Kruk  

 

W grupie studentów kandydatami są: 

 

w Instytucie  Humanistycznym: 

1) Kinga Bałon 

2) Czemian Gött  

 

      w Instytucie  Zdrowia i Gospodarki: 

 

 1) Katarzyna Turczyn 

 2) Aneta Szymańska  

 

      w Instytucie  Politechnicznym: 

 

   1) Maciej Półchłopek  

            2) Dawid Barański 

            3) inż. Bartłomiej Bielawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


