
 
ZARZĄDZENIE Nr 89/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie powołania Przewodniczących Zespołów  

do spraw wsparcia publikacji zagranicznych 
 

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

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu 

wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Przewodniczących Zespołów 

do spraw wsparcia publikacji zagranicznych: 

1/ w ramach dziedziny nauk humanistycznych: 

 

dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr 

dyscyplina naukowa – językoznawstwo 

 

dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr 

dyscyplina naukowa – filozofia 

 

dr Mirosław Furmanek 

dyscyplina naukowa – archeologia 

 

dr hab. Anna Gajdis, prof. UWr 

dyscyplina naukowa  - literaturoznawstwo 

 

dr Michał Mokrzan 

dyscyplina naukowa – nauki o kulturze i religii 

 

prof. dr hab. Krzysztof Nawotka 

dyscyplina naukowa – historia 

 

dr hab. Cezary Wąs 

dyscyplina naukowa – nauki o sztuce 

 

2/ w ramach dziedziny nauk społecznych: 

 

prof. dr hab. Dariusz Galasiński 

dyscyplina naukowa – nauki o komunikacji społecznej i mediach 

 

dr hab. Jarosław Jarząbek 

dyscyplina naukowa – nauki o bezpieczeństwie 

 

dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr 

dyscyplina naukowa – nauki socjologiczne 

 

dr hab. Dominik Kopiński, prof. UWr 

dyscyplina naukowa – ekonomia i finanse 

 



dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr 

dyscyplina naukowa – geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna 

 

prof. dr hab. Beata Ociepka 

dyscyplina naukowa – nauki o polityce i administracji 

 

dr Piotr Styrkowiec 

dyscypliny naukowe – pedagogika i psychologia 

 

prof. dr hab. Marek Szydło 

dyscyplina naukowa – nauki prawne 

§ 2. Do zadań Zespołów należy przygotowywanie rekomendacji odnośnie pokrycia 

kosztów korekty językowej opracowań naukowych w języku obcym, zgodnie z § 4 

Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza„ (IDUB). 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

badań naukowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 
p.o. R E K T O R A 


