
 

Zarządzenie nr 10/2021 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 z dnia 7 września 2021 roku  

 

W sprawie:  ustalenia dodatkowych terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do 

prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na  

Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 

2020/2021 

 

Na podstawie: § 30 ust-y. 1 i 2 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze  z dnia 26. 04. 2019 r.  i zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNHiS nr 8/2021                            

z dnia 11.05.2021 zarządza się co następuje oraz : 

§ 1 

Egzamin dyplomowy odbywa się  w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego 

przed komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent pracy 

dyplomowej. 

§2 

Ustala się następujące terminy egzaminów dyplomowych oraz składy komisji na kierunku  

 

specjalność pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią studia stacjonarne: 

1) przewodniczący – dr Fryderyk Drejer                             10 września 2021 godz. 13:00 

promotor – dr hab. Marek Heine 

recenzent – dr Elżbieta Zieja 

 

2) przewodniczący – dr Elżbieta Zieja                          14 października 2021 godz. 13.00 

promotor – dr hab. Marek Heine 

recenzent – dr Beata Świątek 

 

 

specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne studia stacjonarne 

 

1) przewodniczący – dr Elżbieta Zieja                          14 października 2021 godz. 12.30 

promotor – dr Fryderyk Drejer 

recenzent – dr Beata Rynkiewicz 

 

 

§ 3 

Ustala się następujący termin egzaminu dyplomowego oraz  składy komisji na kierunku 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność event i kreowanie wizerunku: 

 

1) przewodniczący –  dr Jacek Trembecki                           23 września  godz.11.00            

promotor – dr hab. Katarzyna Szalonka 

            recenzent – dr Oliwia Tarasewicz-Gryt 

 

     2)    przewodniczący –  dr Jacek Trembecki                          14 października  godz.11.00            

promotor – dr hab. Katarzyna Szalonka 

            recenzent – dr Oliwia Tarasewicz-Gryt 

 



 

§ 4 

Ustala się następujący termin egzaminu dyplomowego oraz składy komisji na kierunku 

filologia: 

  

specjalność filologia germańska z językiem biznesu:  

1) przewodniczący – mgr Ida Wrzesień                          28 września 2021 r., godz. 10:00 

promotor –  dr Józef Zaprucki 

            recenzent –  dr Marcelina Szewczuk-Sadowska 

 

 

§ 5 

Zakres i kompetencje komisji przeprowadzających egzamin dyplomowy określa Zarządzenie 

nr 47/2018 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia 

szczegółowych zasad dyplomowania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej 

Górze. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Katedr. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                 Dziekan Wydziału  

                                    Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

                                                                                                  dr Magdalena Baczyńska 
 


