
   

 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Zarządzenie nr 9/2021 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany składu w Wydziałowej Komisji Specjalizacyjnej do weryfikacji 

postępów Uczestników w pracy nad rozprawą doktorską oraz realizowania etapów 

projektu badawczego w ramach specjalizacji w dziedzinie prawa, administracji lub 

ekonomii, w zakresie badań uwzględniających aspekty europejskie, międzynarodowe lub 

porównawcze, w ramach studiów doktoranckich WPAE UWr, ścieżka specjalizacyjna 

European and International Business Law & Policy 

 

 Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu naboru na Specjalizację w dziedzinie prawa, administracji lub 

ekonomii, w zakresie badań uwzględniających aspekty europejskie, międzynarodowe lub porównawcze 

w ramach studiów doktoranckich WPAE UWr, ścieżka specjalizacyjna: European and International 

Business Law & Policy zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję: 

1) pana dra hab. Bartłomieja Krzana, prof. UWr w  skład  Wydziałowej Komisji Specjalizacyjnej 

do weryfikacji postępów Uczestników, w miejsce prof. dra hab. Dariusza Adamskiego na 

stanowisko przewodniczącego. 

2) panią dr hab. Wiolettę Jedlecką, prof. UWr w  skład  Wydziałowej Komisji Specjalizacyjnej do 

weryfikacji postępów Uczestników, w miejsce dra hab. Tomasza Kalisza, prof. UWr. 

3) jako opiekuna naukowego / promotora doktoranta biorącego udział w projekcie: 

a) prof. dr hab. Dagmarę Kornobis – Romanowską, 

b) dra hab. Artura Kozłowskiego, prof. UWr, 

c) prof. dra hab. Piotra Machnikowskiego, 

d) prof. dra hab. Jerzego Skorupkę, 

e) prof. dra hab. Adama Sulikowskiego, 

f) prof. dra hab. Jerzego Supernata. 

 

2. Po wprowadzeniu zmian, której mowa w ust. 1, skład Wydziałowej Komisji Specjalizacyjnej do 

weryfikacji postępów Uczestników przedstawia się następująco: 

 

Przewodniczący: dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr, 

stali członkowie Komisji: dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr,   

 dr Karolina Kremens,  

 

opiekun naukowy / promotor prof. dr hab. Dariusz Adamski, 

doktoranta biorącego udział w prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, 

projekcie: prof. dr hab. Dagmara Kornobis – Romanowska  

 prof. dr hab. Piotr Machnikowski, 

 prof. dr hab. Jerzy Skorupka, 

 prof. dr hab. Adam Sulikowski, 

 prof. dr hab. Jerzy Supernat, 

 dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr, 

 dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr, 

 dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

prof. dr hab. Karol Kiczka  

      D Z I E K A N 

 


