
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA W  PŁOCKU 

 

Decyzja nr 23/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 12 października 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku na rok 

akademicki 2017/2018 

 

 Na podstawie § 11 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej Filii 

w Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 51/2015 Rektora PW z dnia 30 listopada 2015 r., 

postanawia się, co następuje: 

§ 1 

 

W celu realizacji akcji promocyjnej związanej, m.in. z rekrutacją na studia na rok akademicki 

2017/2018 powołuje się Zespół ds. Promocji w Politechnice Warszawskiej Filia 

w Płocku, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie: 

1) mgr Monika Rutkowska-Ryciak (Biuro Prorektora) – koordynator; 

2) dr inż. Sławomir Torbus (Instytut Chemii); 

3) dr inż. Paweł Grabowski (Instytut Chemii); 

4) dr inż. Bożena Piątkowska (Instytut Budownictwa); 

5) dr inż. Artur Koper (Instytut Budownictwa); 

6) mgr inż. Małgorzata Wydra (Instytut Budownictwa); 

7) dr inż. Krzysztof Wołosz (Instytutu Inżynierii Mechanicznej); 

8) dr inż. Henryk Rode (Instytutu Inżynierii Mechanicznej); 

9) dr Katarzyna Osiecka (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych); 

10) mgr Magdalena Kapela (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych); 

11) mgr inż. Piotr Kubissa (Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych). 

 

§ 2 

 

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie programu oraz realizacja działań promocyjnych,  

w tym w szczególności: 

1) organizacja imprez związanych z obchodami Jubileuszu 50-lecia PW Filii w Płocku; 

2) wspomaganie promocji w zakresie rekrutacji studentów, doktorantów i uczestników 

studiów podyplomowych; 

3) organizowanie wyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych oraz spotkań z młodzieżą na 

uczelni; 

4) inicjowanie i realizacja przez członków Zespołu działań promocyjnych  

i informacyjnych prowadzonych w celu zwiększania liczby kandydatów na studia oraz 

umacniania marki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

2. Nadzór merytoryczny nad Zespołem sprawuje prodziekan ds. studenckich WBMiP. 

3. Członkowie Zespołu przesyłają prodziekanowi ds. studenckich WBMiP co miesiąc raport z 

podjętych działań w zakresie promowania Filii wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Koordynator Zespołu raz na kwartał przedstawia prorektorowi ds. Filii raport ze swojej 

działalności. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


