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Poz. 315 

ZARZĄDZENIE NR 139 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 1 października 2019 r. 
 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

Na podstawie § 72 ust. 1 i 5 oraz § 164 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 190), w związku z § 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk 
Humanistycznych (Monitor UW z 2019 r. poz. 191) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Powołuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. Radę Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych w składzie: 
1) przewodniczący – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  

prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz; 
2) dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse; 
3) dr hab. Gabriela Grotkowska – dyscyplina ekonomia i finanse; 
4) prof. dr hab. Andrzej Lisowski – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna 

i  gospodarka przestrzenna; 
5) dr hab. Marek Madej – dyscyplina nauki o bezpieczeństwie; 
6) prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – dyscyplina nauki o komunikacji 

społecznej i mediach; 
7) prof. dr hab. Robert Cieślak – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej 

i mediach; 
8) dr hab. Adam Szymański – dyscyplina nauki o polityce i administracji; 
9) dr hab. Wojciech Gagatek – dyscyplina nauki o polityce i administracji; 
10) dr hab. Robert Grzeszczak, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne; 
11) dr Krzysztof Kaleta – dyscyplina nauki prawne; 
12) dr hab. Jacek Wierciński, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne; 
13) dr hab. Marek Rymsza – dyscyplina nauki socjologiczne; 
14) prof. dr hab. Elżbieta Hałas – dyscyplina nauki socjologiczne; 
15) prof. dr hab. Przemysław Hensel – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; 
16) dr hab. Anna Pawłowska – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; 
17) dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika; 
18) dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika; 
19) dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz – dyscyplina psychologia; 
20) dr hab. Kamil Imbir – dyscyplina psychologia; 
21) przedstawiciel doktorantów; 
22) przedstawiciel doktorantów. 
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§ 2 
Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych powołuje się od dnia wejścia 

w życie zarządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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