
DECYZJA NR 6/2022 

 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Akademii Nauk Stosowanych w Koninie 

 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 
 
 

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego  

na kierunku pielęgniarstwo (studia stacjonarne) 

 

 
Na podstawie § 24 ust. 5 regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia  

26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie  

  

postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się komisję w składzie: 

 

Przewodniczący -     mgr  Danuta Grodzka – nauczyciel akademicki; 

Członkowie  -     dr Alina Roszak– nauczyciel akademicki; 

-  mgr Izabela Mnich-Sylwestrzak – nauczyciel akademicki 

 

w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego - część teoretyczna na kierunku pielęgniarstwo 

(studia stacjonarne), w  dniu 20 czerwca 2022 r., (rozpoczęcie o godz. 9.00, sala 203T ul. 

Wyszyńskiego 35). 

 

Powołuje się komisje w składach: 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Poddziałem Gastroenterologicznym  

Przewodniczący -     mgr Ewa Kubsik – nauczyciel akademicki; 

Członkowie  -     mgr Wiesława Jesiołowska; 

- mgr Edyta Michalak; 

- mgr Beata Wekwejt-Wawrzyniak; 

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna 

Przewodniczący -     mgr Violetta Kwiecińska – nauczyciel akademicki; 

Członkowie  -     mgr Beata Klimek; 

  -     mgr Renata Łukawska; 

- mgr Katarzyna Lewandowska; 

 

Oddział Dziecięcy 

Przewodniczący -     mgr Ewa Bąk; 

Członkowie  -     dr Alina Roszak; 

- mgr Elżbieta Kaczmarek; 

- Jadwiga Krawczyńska; 

- Mariola Ratajczak 

 



w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego - część praktyczna na kierunku pielęgniarstwo 

(studia stacjonarne), w  dniu 21 czerwca 2022 r., rozpoczęcie o godz. 7.00 (I zmiana); o godz. 

11.30 (II zmiana – Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna);  Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie). 

§ 2 

 

Przewodniczący komisji podaje skład komisji do publicznej wiadomości  przez wywieszenie 

przy drzwiach sali przeznaczonej na przeprowadzenie egzaminu, informacji zawierającej 

imiona i nazwiska oraz funkcję w komisji. 

 

§ 3 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Z up. Rektora 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu  

ANS w Koninie 

 

/-/ dr Edyta Bielik 


