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Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny
Dyrekcja (od września 2016)

dr hab. Maciej Ząbek [1], prof

Dyrektor IEiAK

współpraca z instytucjami nauko
interesariuszami zewnętrznymi;
zdania określone w Regulaminie
Historycznego UW [2]

Administracja

Zastępca Dyrektora ds.
Ogólnych

dr Iwona Kaliszewska [3]

Zastępca Dyrektora ds.
Studenckich

mgr Michał Głuszek [4]

Kierownik administracyjny

współpraca z zagranicą

opiniowanie podań studentów s
Dziekana WH UW

mgr Justyna Jasionowska [5]
organizacja roku akademickiego, sprawy
osobowe pracowników IEiAK, program i plan
studiów
mgr Michał Głuszek [6]

Administracja USOS

obsługa USOS, wprowadzenie oferty
dydaktycznej do USOS, członek komisji
stypdendialnej
mgr Małgorzata Kowalska [7]

Sekretariat Instytutu

informacje bieżące, organizacja obron prac
dyplomowych, zamieszczanie informacji dla
studentów na stronie www

Pracownia Dokumentacji i
Popularyzacji Badań
Biblioteka

Kierownik Biblioteki i
Archiwum
Biblioteka - wypożyczalnia

Zakłady Naukowe

Zakład Antropologii

Na skróty
Dyżury
Katalog biblioteki

mgr Anna Bińka [8]
sprawozdawczość, prowadzenie strony
internetowej IEiAK

mgr Joanna Koźmińska [9]

mgr Rafał Śmiałecki [10]

dr hab. Anna Malewska-Szałygin [11], pr
UW - kierownik
Strona 1 z 4

Schemat organizacyjny
Published on IEiAK (https://etnologia.uw.edu.pl)

Politycznej i Ekonomicznej
Zakład Teorii i Badań
Współczesnych Praktyk
Kulturowych
Zakład Antropologii
Medycyny i Cielesności
Zakład Antropologii
Etniczności i Studiów
Globalnych

prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak [12
- kierownik

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
[13]- kierownik
dr hab. Maciej Ząbek [1], prof.
UW - kierownik

zadania kierowników zakładów naukowych - Regulamin WH UW [2] par. 22-23, m.in. organiz
prac badawczych zakładu naukowego; opieka nad doktorantami przypisanymi do zakładu or
umożliwienie doktorantom i pracownikom prezentowania wyników badań na zebraniach zak
Rada Naukowa

Rada Naukowa

Informator Rady Naukowej IEiAK UW [14]
dr hab. Anna Malewska-Szałygin [11], prof
UW - przewodnicząca RNI
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
[13] - zastępca przewodniczącej RNI
dr Magdalena Lubańska [15] - sekretarz RNI

Komisje

Rada Dydaktyczna

Strona nt. jakości kształcenia w IEiAK UW [16]
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska [17] przewodnicząca komisji
dr Amanda Krzyworzeka [18]
dr Andrzej Perzanowski [19]
mgr Oskar Lubiński

Komisja Etyczna

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz [13] przewodnicząca komisji
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska [17]
dr Tomasz Rakowski [20]
dr Hubert Wierciński [21]
dr hab. Sławomir Sikora [22]
mgr Magdalena Zatorska [23]

Komisja ds. Doktorantów
Na skróty
Dyżury
Katalog biblioteki

dr hab. Agnieszka Kościańska [24] przewodnicząca komisji
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prof. dr hab. Magdalena Zowczak [12]
mgr Joanna Lipińska [25]

Komisja Biblioteczna

dr hab. Agnieszka Kościańska [24] przewodnicząca komisji
dr Tomasz Rakowski [20]

Pracownicy

Pracownicy

Lista alfabetyczna, biogramy, kontakty [26]
S [27]pis wg USOS [28]
Dyżury [29]
S [30]pis UW [31]

Powiązane materiały Kontakt [32]
Rada Naukowa [33]
Dyżury [29]
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