
 

ZARZĄDZENIE  nr 270/2019 
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 
z dn. 24 października 2019r. 

  
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 259/15-16 w sprawie warunków i trybu naboru studentów 

Akademii Pedagogiki Specjalnej do PROGRAMU ERASMUS+ szkolnictwo wyższe /mobilność 

edukacyjna/ oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru studentów Akademii 

Pedagogiki Specjalnej do Programu Erasmus 

  

Na podstawie § 15 ust. 1 w zw. z  § 122 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. zmienionego 

uchwałą Senatu APS nr 202/2019 z dnia 16 października 2019  

W Zarządzeniu nr 259/ 15-16 w sprawie warunków i trybu naboru studentów Akademii 

Pedagogiki Specjalnej do PROGRAMU ERASMUS+ szkolnictwo wyższe /mobilność 

edukacyjna/ oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru studentów Akademii 

Pedagogiki Specjalnej do Programu Erasmus wprowadza się następujące zmiany: 
  

  
§ 1 

Zmienia się § 5 pkt. 1 i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: 

„1. Naboru studentów i absolwentów APS do Programu dokonuje komisja w składzie: 

1) Prorektor ds. kształcenia – przewodniczący komisji 

2) Dyrektorzy studiów (minimum 2 ) wskazani przez prorektora ds. kształcenia  – członkowie 

komisji 

3) Kierownicy studiów doktoranckich – członkowie komisji 

4) Kierownik szkoły doktorskiej – członek komisji 

5) Uczelniany Koordynator Programu – członek komisji 

6) Przedstawiciel samorządu studentów – członek komisji 

7) Przedstawiciel samorządu doktorantów – członek komisji” 

§ 2 

W § 5 dodaje się pkt. 4 w następującym, brzmieniu: 

„4.Zasady powyższe stosuje się także w przypadku prowadzenia naboru 

uzupełniającego.” 

§ 3 

Zmienia się § 7 pkt. 1 i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: 

„1. Naboru pracowników APS do Programu dokonuje komisja w składzie: 



1) Prorektor ds. kształcenia – przewodniczący komisji 

2) Dyrektorzy studiów (min. 2 ) wskazani przez prorektora ds. kształcenia  – członkowie 

komisji 

3) Uczelniany Koordynator Programu – członek komisji” 

  

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       Rektor: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski  


