
ZARZĄDZENIE Nr 185/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków  

w ramach I edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni 

światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” (IDUB) 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) 

oraz § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 

102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w związku z § 10 

Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, wprowadzonego zarządzeniem  

Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję Komisje Konkursowe do oceny wniosków w ramach I edycji 

Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego 

na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w następujących składach: 

 

1) Komisja Konkursowa w dziedzinie nauk ścisłych: 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski  

Członkowie:  mgr Urszula Broda  

 prof. dr hab. Dariusz Rakus  

 

2) Komisja Konkursowa w dziedzinie nauk przyrodniczych: 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Rakus  

Członkowie:  mgr Urszula Broda  

 prof. dr hab. Dariusz Buraczewski 

 

3) Komisja Konkursowa w dziedzinie nauk humanistycznych: 

 

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr  

Członkowie:  mgr Urszula Broda  

 dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 

 

4) Komisja Konkursowa w dziedzinie nauk społecznych: 

 

Przewodnicząca: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr  

Członkowie:  mgr Urszula Broda  

 dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr 

 

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowych jest ocena pod względem formalnym  

i merytorycznym wniosków aplikacyjnych w ramach I edycji Konkursu na Wspieranie 

wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do 

wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” (IDUB).  

 



§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. projektów i 

relacji międzynarodowych. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

 R E K T O R 

 


