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DECYZJA Nr 13/2022 
DZIEKANA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII  

I NAUK O ZWIERZĘTACH 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 18 maja 2022 roku 
 

w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  
na rok akademicki 2022/2023 oraz zmian wśród egzaminatorów 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 2 i 4 Zarządzenia Rektora nr 32/2019 z dnia 6 maja 2019 r. 

w sprawie określenia zasad powoływania komisji rekrutacyjnych oraz wynagradzania 

za udział w ich pracach (z poźń. zm.), w związku z § 2 ust. 1 Uchwały nr 117/2021 

Senatu UPH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz 

terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.): 

 

1. W składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 

powołanej Decyzją Dziekana nr 8/2022 z dnia 08 marca 2022 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) odwołuje się ze składu Komisji oraz z funkcji egzaminatora dr hab. inż. Annę 

Wysokińską, prof. uczelni; 

2) powołuje się do składu komisji oraz na funkcję egzaminatora dr hab. inż. Alinę 

Janochę, prof. uczelni; 

2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po zmianach o których mowa w ust. 

1, wchodzą następujące osoby: 

1) dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni – przewodnicząca; 

2) dr inż. Maria Ługowska – członek; 

3) dr hab. inż. Alina Janocha, prof. uczelni – członek. 



3. W skład egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studiach 

drugiego stopnia, po zmianach o których mowa w ust. 1 wchodzą następujące 

osoby: 

1) dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni – na kierunku gospodarka 

przestrzenna;  

2) prof. dr hab. Marek Gugała – na kierunku rolnictwo; 

3) dr inż. Elżbieta Horoszewicz – na kierunku zoopsychologia z animaloterapią; 

4) dr hab. inż. Alina Janocha, prof. uczelni – na kierunku zootechnika 

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

 DZIEKAN 

  
prof. dr hab. Marek Gugała 

 

 


