
 Uchwała nr 28/2014/2015 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 13 maja 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852.), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 

1383) oraz Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich, Rada Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu dniu 13 maja 2015 r. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się zmian w składzie osobowym komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim 

mgr Małgorzaty Klimczak, przyjętej uchwałą nr 21/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 13 lutego 2014 r., polegających na: 

dyscyplina podstawowa – teoria wychowania fizycznego  

      odwołaniu: 

 prof. dr. hab. Lecha Jaczynowskiego z funkcji przewodniczącego,  

a powołaniu: 

 dr. hab. prof. AWF Jana Czeczelewskiego 

dyscyplina dodatkowa – pedagogika 

      odwołaniu: 

 prof. dr. hab. Lecha Jaczynowskiego z funkcji przewodniczącego,  

a powołaniu: 

 dr. hab. prof. AWF Jana Czeczelewskiego 

język obcy – język rosyjski 

      odwołaniu: 

 prof. dr. hab. Lecha Jaczynowskiego z funkcji przewodniczącego,  

 mgr Danuty Burdzickiej 

a powołaniu: 

 dr. hab. prof. AWF Jana Czeczelewskiego – przewodniczący 

 mgr Elżbieta Duszyk 

 

2. Pozostałe zapisy uchwały nr 21/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Białej Podlaskiej  z dnia 14 września 2011 roku zmodyfikowanej uchwałą nr 

41/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  

z dnia 12 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 


