
Zarządzenie nr 42 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 14 marca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

na kadencję 2020 – 2024 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.zm.) w związku z § 27 ust. 1 i 2 Statutu ZUT 

(uchwała nr 75 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r., z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad 

dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

na kadencję 2020-2024 w § 1 wprowadza się zmiany w składach rad dyscyplin naukowych: 

1) w ust. 2 – inżynieria chemiczna powołuje się: 

a) prof. dr hab. inż. Beatę Michalkiewicz 

b) dr. hab. inż. Rafała J. Wróbla, prof. ZUT 

2) w ust. 11– sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 

a) odwołuje się: 

− dr hab. Ewę Miśkiewicz-Żebrowską, prof. ZUT 

− dr inż. arch. Izabelę Kozłowską 

− dr Agatę Kosmacz 

− dr. Mikołaja Koziaka 

− dr. Mikołaja Jerczyńskiego 

− mgr inż. arch. Agnieszkę Lamprecht 

b) powołuje się: 

− prof. dr. hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego 

− dr. inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego 

3) w ust. 14 – architektura i urbanistyka: 

a) odwołuje się dr. inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego 

b) powołuje się: 

− dr inż. arch. Izabelę Kozłowską 

− dr. inż. arch. Macieja Płotkowiaka 



§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  
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