
  
 

 
Zarządzenie nr 182  

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 28.09.2020 r. 

 
w sprawie: powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie 

Łódzkim i ich przewodniczących  

 

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

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego 

uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

Powołuję następujące komisje do spraw stopni naukowych działające w Uniwersytecie 

Łódzkim: 

1) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka; 
2) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki 

biologiczne; 
3) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki 

chemiczne; 
4) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, 
5) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi                    

i środowisku; 
6) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia 

i finanse; 
7) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; 
8) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki                                         

o polityce i administracji; 
9) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki                                         

o zarządzaniu i jakości; 
10) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne, 
11) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki 

socjologiczne; 
12) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika 

i psychologia;  
13) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia 

i filozofia; 
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14) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie  nauki 
o sztuce; 

15) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie  historia; 
16) Komisje Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach 

literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii; 
17) Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 

językoznawstwo. 
 

§ 2 

 

Powołuję przewodniczących komisji ds. stopni naukowych działających w Uniwersytecie 

Łódzkim: 

1) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 
matematyka  - dr hab. Grażynę Horbaczewską, prof. UŁ; 

2) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 
nauki biologiczne - prof. dr hab. Agnieszkę Marczak, 

3) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 
nauki chemiczne - prof. dr hab. Sławomirę Skrzypek, 

4) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 
nauki fizyczne - prof. dr hab. Ilonę Zasadę, 

5) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie 
nauki o Ziemi i środowisku - dr hab. Joannę Peterę-Zganiacz, prof. UŁ, 

6) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie ekonomia i finanse – dr. hab. Rafała Materę, prof. UŁ; 

7) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – dr. hab. 
Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ; 

8) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji – dr. hab. Ryszarda Machnikowskiego, prof. 
UŁ; 

9) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr. hab. Tomasz Czaplę, prof. UŁ; 

10) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie nauki prawne - dr hab. Monikę Bogucką-Felczak, prof. UŁ; 

11) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie nauki socjologiczne - prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego; 

12) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinach pedagogika i psychologia - dr hab. Alinę Wróbel, prof. UŁ; 

13) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w  dyscyplinach archeologia i filozofia  - dr. hab. Marka Genslera, prof. UŁ; 

14) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie nauki o sztuce - dr hab. Anetę Pawłowską, prof. UŁ; 

15) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie historia - prof. dr. hab. Macieja Kokoszko; 
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16) Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii - prof. dr hab. Joannę 
Jabłkowską; 

17) Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych 
w dyscyplinie językoznawstwo – dr. hab. Artura Gałkowskiego, prof. UŁ.  

 

§ 3 

Aktualne składy komisji do spraw stopni naukowych udostępnia się na stronie internetowej 

UŁ. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

   Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


