
 

 

KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie powołania komisji  

ds. koordynacji procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 8 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z ustawą o zasadach finansowania nauki  

z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz  

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

 

1. Z dniem 1 października 2016 r. powołuję komisję ds. koordynacji procesu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 

roku w składzie: 

1) prof. dr hab. Adam Jezierski, JM Rektor – przewodniczący; 

2) prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Prorektor ds. nauki; 

3) prof. dr hab. Wiesława Miemiec, Prorektor ds. finansów i rozwoju; 

4) prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów 

międzynarodowych; 

5) prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji; 

6) mgr inż. Grażyna Piotrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej; 

7) mgr Bożena Tytoń, Kierownik Działu Badań Naukowych; 

8) mgr Aleksandra Zawadzka, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej; 

9) mgr Agata Walczak-Kaszuba, Biuro Rektora. 

 

2. Zadaniem Komisji jest koordynacja procesu przygotowującego jednostki naukowe 

Uniwersytetu Wrocławskiego do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

 

3. Komisję powołuje się na czas realizacji zadania, o którym mowa w pkt 2.  

 

4. Nadzór nad wykonaniem zadania, o którym mowa w pkt. 2, powierza się Prorektorowi  

ds. nauki. 

 

 

 

       prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 
 


