
ZARZĄDZENIE NR 213/2019 

 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

 im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 30 maja 2019 roku 
 

w sprawie: ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  na  rok akademicki 

2019/2020. 

 
 

Na podstawie § 6 uchwały Nr 155/2019 Senatu APS z dnia 16 maja 2019 r w sprawie zasad 

rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez APS na rok akademicki 2019/2020, 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

1. Limit  przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020 wynosi 10 osób. 

 

2. Ustala się plan rekrutacji obowiązujący w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły 

Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok 

akademicki 2019/2020, który określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Listę promotorów proponowanych określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 

2. Promotor proponowany nie jest promotorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r.. poz 1668 z późn. 

zm.) 

 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Zał. Nr 1  

do Zarządzenia Rektora Nr 213/2019  

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA: NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA 

 

Termin składania dokumentów 

01.07 – 14.08.2019 r. 

w godz. 12.00 – 15.00 

 

(oprócz sobót, niedziel i świąt) 

 

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych  lub 

niedopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Przesłanie 

informacji kandydatom o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu 

do rozmowy kwalifikacyjnej drogą e-mailową 

 

06.09.2019 r. 

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 

 

10.09.2019 r. – 19.09.2019 r. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia w oparciu 

o listę rankingową 

 

do 25.09.2019 r. 

 

Lista osób przyjętych wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej w siedzibie uczelni. 

 

  



Zał. Nr 2 do Zarządzenia Rektora 

Nr 213/2019 z dnia 30 maja 2019 

  

1. Lista proponowanych promotorów 
 

1. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz – socjologia kontakt: afirkowska@aps.edu.pl 

2. Prof. dr hab. Ryszard Radzik – socjologia kontakt: rradzik@aps.edu.pl 

3. Prof. dr hab. Joanna Głodkowska – pedagogika kontakt: jglodkowska@aps.edu.pl 

4. Dr hab. Łukasz Baka - psychologia kontakt:  lbaka@aps.edu.pl 

5. Dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek - socjologia kontakt:  dduch@aps.edu.pl 

6. Dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos - psychologia kontakt:  ijelonkiewicz@aps.edu.pl 

7. Dr hab. Anna Odrowąż-Coates - pedagogika kontakt:  acoates@aps.edu.pl 

8. Dr hab. Barbara Pasamonik - socjologia  kontakt:  pasamon@aps.edu.pl 

9. Dr hab. Danuta Uryga - pedagogika kontakt:  duryga@aps.edu.pl 

10. Dr hab. Ewa Zasępa – psychologia kontakt: zasepa@aps.edu.pl 

11. Dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka – psychologia kontakt: msawicka@aps.edu.pl 

12. Dr hab. Paweł Bronowski – psychologia kontakt: pbronowski@aps.edu.pl 

13. Dr hab. Ewa Kulesza- pedagogika kontakt: ekulesza@aps.edu.pl 

14. Dr hab. Aleksandra Tłuściak- Deliowska – pedagogika kontakt: adeliowska@aps.edu.pl 

15. Dr Alicja Baum -pedagogika  kontakt:  alicjabaum@aps.edu.pl 

16. Dr Zuzanna Bogumił - socjologia  kontakt: zbogumil@aps.edu.pl 

17. Dr Aleksandra Gajda - pedagogika  kontakt:   agajda@aps.edu.pl 

18. Dr Mateusz Grodecki - socjologia kontakt:  mgrodecki@aps.edu.pl 

19. Dr Dorota Jankowska - pedagogika  kontakt:  djankowska@aps.edu.pl 

20. Dr Izabela Kaźmierczak - psychologia kontakt:   ikazmierczak@aps.edu.pl 

21. Dr Karolina Konopka – psychologia kontakt:  kkonopka@aps.edu.pl 

22. Dr Magdalena Poraj-Weder - psychologia kontakt:  mporaj@aps.edu.pl 

23. Dr Joanna Rajchert -psychologia kontakt:  jrajchert@aps.edu.pl 

24. Dr Anna Zajenkowska - psychologia  kontakt:  azajenkowska@aps.edu.pl 

25. Dr Joanna Zalewska - socjologia  kontakt:  jzalewska@aps.edu.pl 

26. Dr Iwona Zielińska - socjologia kontakt:  izielinska@aps.edu.pl 

27. Dr Karolina Ziembowicz -psychologia kontakt:  kziembowicz@aps.edu.pl 
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