
 

  

Uchwała nr 23 

Senatu SGH 

z dnia 10 października 2012 roku 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na studia pierwszego i drugiego stopnia 

oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej 

 

Na podstawie § 107 ust. 1 i 2 statutu SGH, w związku z § 12 uchwały nr 630 Senatu SGH 

z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie w roku akademickim 2013/2014 oraz w związku z § 11 uchwały nr 631 Senatu 

SGH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie w roku akademickim 2013/2014, Senat SGH uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną dla studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się od 

semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014, w następującym składzie: 

1) dr hab. Agnieszka Cenkier – zastępca przewodniczącego; 

2) dr Izabela Buchowicz – zastępca przewodniczącego; 

3) dr Marcin Liberadzki – zastępca przewodniczącego; 

4) mgr inŜ. Aleksander Wassilew – zastępca przewodniczącego; 

5) mgr Aneta Szydłowska – sekretarz; 

6) mgr Jowita Wszołek – sekretarz. 

§ 2 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną dla studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od 

semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014, w następującym składzie: 

1) dr Ewa Lisowska – przewodnicząca; 

2) dr Bartłomiej Gorlewski – zastępca przewodniczącej; 

3) dr Marcin Król – zastępca przewodniczącej; 

4) dr Marta Ziółkowska – zastępca przewodniczącej; 

5) mgr Magdalena Suduł – sekretarz; 

6) mgr Aneta Szydłowska – sekretarz; 

7) mgr Jowita Wszołek – sekretarz. 

 



 

  

§ 3 

Powołuje się Uczelnianą Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: 

1) dr hab. Piotr Ostaszewski, prof. nadzw. SGH – przewodniczący; 

2) dr hab. Michał Goliński – zastępca przewodniczącego; 

3) prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski; 

4) dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. nadzw. SGH; 

5) mgr Anna Sosnowska – sekretarz. 

§ 4 

Mandaty osób wchodzących w skład Komisji Rekrutacyjnej dla studiów pierwszego stopnia 

i Komisji Rekrutacyjnej dla studiów drugiego stopnia, powołanych odpowiednio na podstawie 

§ 1 i § 2 uchwały nr 537 Senatu SGH z dnia 12 października 2011 r. z późn. zm., wygasają  

z dniem 31 marca 2013 r. 

§ 5 

Mandaty osób wchodzących w skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, 

powołanych na podstawie § 3 uchwały nr 328 Senatu SGH z dnia 13 października 2010 r.  

z późn. zm., wygasają z dniem 31 marca 2013 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


