
?] Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	.JRKR/2020 z dnia .... listopada 2020 r. 

w sprawie powołania uczelnianej komisji 
ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3, ust. 5 i 6 Systemu zapewnienia jakości 
kształcenia w WAT stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu WAT nr 
76/WAT/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu 
zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego "postanawia się, co następuje: 

§1 

1. Powołuje się  uczelnianą  komisję  ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia 
w WAT na kadencję  2020 — 2024, w składzie: 

1) przewodniczący komisji — dr Ewa ŁAKOMA — pełnomocnik rektora 
ds. jakości kształcenia; 

2) zastępca przewodniczącego — dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. 
WAT — prorektor ds. kształcenia; 

3) członkowie: 
a) płk dr hab. inż. Paweł  MADEJCZYK, prof. WAT — przewodniczący 

senackiej komisji ds. kształcenia, 
b) dr inż. Zdzisław CHUDY — kierownik Działu Organizacji Kształcenia, 
c) dr inż. Romuald HOFFMANN — pełnomocnik dziekana ds. jakości 

kształcenia Wydziału Cybernetyki, 
d) prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS — pełnomocnik dziekana 

ds. jakości kształcenia Wydziału Elektroniki, 
e) dr inż. Aleksandra BĄK — pełnomocnik dziekana ds. jakości 

kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, 
f) dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI — pełnomocnik dziekana ds. 

jakości kształcenia Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i 
Zarządzania, 

g) dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. WAT — pełnomocnik dziekana 
ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej, 

h) dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI — pełnomocnik dziekana ds. jakości 
kształcenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 
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i) dr hab. inż. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. WAT — pełnomocnik 
dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Nowych Technologii 
i Chemii, 

j) dr inż. Marek PISZCZEK — pełnomocnik dyrektora ds. jakości 
kształcenia Instytutu Optoelektroniki, 

k) dr inż. Dariusz PODBIELSKI — przedstawiciel Szkoły Doktorskiej, 
I) dr Agnieszka KRĘŻLEWICZ— przedstawiciel Studium Języków 

Obcych, 
m) ppłk dr Marek KOCIUBA — przedstawiciel Studium Wychowania 

Fizycznego, 
n) mgr Waldemar BURDZIUK — przedstawiciel Studium Szkolenia 

Wojskowego, 
o) mgr Aleksandra ROKICINSKA — przedstawiciel „Biura Karier", 
p) mgr inż. Monika WIŚNIK-SAWKA — przedstawiciel doktorantów, 
q) Aleksandra GÓRSKA — przedstawiciel studentów, 
r) mgr Zofia KACHEL — Dział  Organizacji Kształcenia — sekretarz 

komisji. 

§2 

Traci moc decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego nr 295/RKR/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
Wojskowej Akademii Technicznej 

ptk prof dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządziła Zofia Kachel - DOK 
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