
 

 

UCHWAŁA NR 13/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 6 marca 2019 r. 
 

w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
  

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego rekomenduje kandydatów do Rady Doskonałości 
Naukowej pierwszej kadencji trwającej od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.: 

1) w dyscyplinie archeologia: prof. dr hab. Jerzy Piekalski; 

2) w dyscyplinie historia: prof. dr hab. Rościsław Żerelik; 

3) w dyscyplinie językoznawstwo: dr hab. Joanna Szczęk; 

4) w dyscyplinie literaturoznawstwo:  

a) prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, 

b) prof. dr hab. Jacek Rzeszotnik; 

5) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii: dr hab. Dorota Wolska; 

6) w dyscyplinie nauki o sztuce: 

a) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, 

b) prof. dr hab. Ryszard Wieczorek; 

7) w dyscyplinie nauki medyczne: prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz; 

8) w dyscyplinie ekonomia i finanse: dr hab. Dominik Kopiński; 

9) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński; 

10) w dyscyplinie nauki o polityce i administracji: dr hab. Przemysław Żukiewicz; 

11) w dyscyplinie nauki prawne: prof. dr hab. Marek Szydło; 

12) w dyscyplinie nauki socjologiczne: dr hab. Katarzyna Kajdanek; 

13) w dyscyplinie pedagogika: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski; 

14) w dyscyplinie psychologia: prof. dr hab. Dariusz Doliński; 

15) w dyscyplinie astronomia: prof. dr hab. Andrzej Pigulski; 

16) w dyscyplinie informatyka: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski; 

17) w dyscyplinie matematyka: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki; 

18) w dyscyplinie nauki biologiczne: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa; 

19) w dyscyplinie nauki chemiczne: prof. dr hab. Eugeniusz Zych; 

20) w dyscyplinie nauki fizyczne: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski; 

21) w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku: prof. dr hab. Zdzisław Jary. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 


