
1 

 

 

Poz. 48 

ZARZĄDZENIE NR 32 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego 
 ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej na kadencję 2020-2024 

Na podstawie § 36 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Powołuje się na kadencję 2020-2024 Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości 

Działalności Naukowej, zwany dalej „Zespołem”.  
§ 2 

W skład Zespołu wchodzą: 
Przewodniczący: 

1) prof. dr hab. Zygmunt Lalak – prorektor do spraw badań; 
Członkowie: 

2) dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz. – dyscyplina nauki biologiczne; 
3) dr hab. Konrad Bobiatyński – dyscyplina historia; 
4) dr Sylwia Dudek-Mańkowska – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna; 
5) prof. dr hab. Anna Gambin – dyscyplina matematyka oraz dyscyplina informatyka; 
6) dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika; 
7) dr hab. Joanna Karolina Golińska-Pilarek, prof. ucz. – dyscyplina filozofia; 
8) dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne; 
9) prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – dyscyplina nauki o sztuce; 
10) dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii; 
11) dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz. – dyscyplina nauki socjologiczne; 
12) dr hab. Dawid M. Osiński – dyscyplina literaturoznawstwo; 
13) dr hab. Jacek Puchalski, prof. ucz. – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej 

i mediach; 
14) prof. dr hab. Wojciech Satuła – dyscyplina nauki fizyczne; 
15) prof. dr hab. Sławomir Sęk – dyscyplina nauki chemiczne; 
16) dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz. – dyscyplina archeologia; 
17) dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – dyscyplina nauki o polityce i administracji 

oraz dyscyplina nauki o bezpieczeństwie; 
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18) dr hab. Marcin B. Żemigała – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. 

§ 3 
Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Obsługi Badań. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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