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Poz. 107 

ZARZĄDZENIE NR 71 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

w kadencji 2021-2024 

Na podstawie § 72 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. 
poz. 190), w związku z § 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 191) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Powołuje się Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w składzie: 

Przewodnicząca: 
1) prof. dr hab. Mirosława Czerny – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych; 

Członkowie: 
2) prof. dr hab. Jan J. Michałek – dyscyplina ekonomia i finanse; 
3) dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse; 
4) prof. dr hab. Jerzy Makowski – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna; 
5) dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – dyscyplina nauki 

o bezpieczeństwie; 
6) dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – dyscyplina nauki o polityce i administracji; 
7) dr hab. Wojciech Gagatek – dyscyplina nauki o polityce i administracji; 
8) prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – dyscyplina nauki o komunikacji 

społecznej i mediach; 
9) dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej 

i mediach; 
10) prof. dr hab. Przemysław Hensel – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; 
11) dr hab. Aleksandra Wąsowska – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; 
12) dr hab. Jan Rudnicki – dyscyplina nauki prawne; 
13) dr hab. Adam Szafrański – dyscyplina nauki prawne; 
14) dr hab. Maciej Ślifirczyk – dyscyplina nauki prawne; 
15) prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka – dyscyplina nauki socjologiczne; 
16) dr hab. Mikołaj Lewicki – dyscyplina nauki socjologiczne; 
17) dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika; 
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18) dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz – dyscyplina pedagogika; 
19) dr hab. Anna Cierpka – dyscyplina psychologia; 
20) d hab. Małgorzata Gambin – dyscyplina psychologia. 

Przedstawiciele doktorantów: 
21) mgr Alexander Martin Juranek; 
22) mgr Hubert Kuliński. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


