
ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany składów wydziałowych komisji doktoranckich do spraw 

opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz art. 279 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje:  

 

§ 1. W składach wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania 

wniosków o przyznawanie stypendium doktoranckiego, powołanych zarządzeniem  

Nr 125/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie 

powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków  

o przyznanie stypendium doktoranckiego, wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 

 

 odwołuje się z funkcji Przewodniczącego i ze składu dr. hab. Krzysztofa 

Jaworskiego, prof. UWr, 

 powołuje się do składu dr hab. Justynę Baron, prof. UWr, 

 powołuje się na funkcję Przewodniczącej dr hab. Agnieszkę Sorokowską, 

prof. UWr  

   

Po wprowadzeniu powyższych zmian, skład wydziałowej komisji doktoranckiej do 

spraw opiniowania wniosków o przyznawanie stypendium doktoranckiego na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych przedstawia się następująco:  

  

 Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr 

 

Członkowie: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr, 

dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr 

   dr hab. Paweł Klint, prof. UWr  

dr hab. Joanna Nowosielska – Sobel, prof. UWr 

   mgr Kiriakos Chatzipentidis – przedstawiciel doktorantów 

  

2) WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 

  

 odwołuje się ze składu mgr. Arkadiusza Łukaszowa 

 powołuje się do składu mgr. Jarosława Firlita 

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian, skład wydziałowej komisji doktoranckiej do 

spraw opiniowania wniosków o przyznawanie stypendium doktoranckiego na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii przedstawia się następująco:  

 

Przewodnicząca: dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr  

 

Członkowie: dr hab. Joanna Helios  

prof. dr hab. Adam Sulikowski 

   mgr Jarosław Firlit – przedstawiciel doktorantów 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

1 października 2021 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


