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Zarządzenie nr 84 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 18 lipca 2013 roku 

 

w sprawie: utworzenia Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce 

i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie 

Judaistyki Wydziału Historycznego UJ 

 

 

Na podstawie §§ 45, 46 i 50 ust. 2 pkt 2 oraz §§ 80 i 81 Statutu UJ zarządzam, 

co następuje: 
 

§ 1 

 

W Instytucie Judaistyki Wydziału Historycznego UJ tworzy się – jako jednostkę pomocniczą 

– Pracownię  Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi 

im. Marcella i Marii Roth. 
 

§ 2 

 

Zadania Pracowni, o której mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanowi Wydziału Historycznego UJ. 

 

§ 4 

 

W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem ulega zmianie załącznik nr 4 do 

Regulaminu organizacyjnego UJ, wprowadzonego zarządzeniem nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 

2008 roku. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku. 

 

 

 

Rektor 

 
 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
 

 



Załącznik  

do zarządzenia nr 84 Rektora UJ  

           z 18 lipca 2013 r. 

 

 

Regulamin  

Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-

Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth  

 

§ 1 
 

Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi 

im. Marcella i Marii Roth, zwana w dalszej części Pracownią, jest jednostką pomocniczą 

działającą w ramach Instytutu Judaistyki, podporządkowaną bezpośrednio dyrektorowi 

Instytutu. 

§ 2 
 

Do zadań Pracowni należy: 

1) promocja Instytutu Judaistyki;  

2) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie promowania 

badań nad dziedzictwem żydowskim w Polsce, rolą i znaczeniem polskich Żydów 

w świecie żydowskim oraz relacjami polsko-żydowskimi na przestrzeni wieków; 

3) współpraca w organizacji konkursów dla studentów i uczniów szkół średnich; 

4) przyznawanie stypendiów i grantów dla młodych naukowców z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz ośrodków naukowych z Polski, Izraela i innych krajów, dla 

kandydatów, którzy chcieliby prowadzić badania w polskich archiwach i instytucjach 

naukowych; 

5) organizowanie cyklicznego konkursu na najlepsze prace naukowe powstałe w Polsce, 

a dotyczące problematyki historii i kultury polskich Żydów; 

6) przygotowywanie publikacji serii opracowań, monografii i źródeł prezentujących 

najnowsze badania nad dziejami Żydów w Polsce; 

7) organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, sesji i warsztatów naukowych. 
 

§ 3 
 

1. Kierownika Pracowni powołuje Rektor na wniosek dyrektora Instytutu, zaopiniowany 

przez dziekana Wydziału Historycznego UJ.  

2. Kierownikiem Pracowni może być osoba zatrudniona na Wydziale Historycznym UJ 

i spełniająca warunki określone w § 83 ust. 2 Statutu UJ oraz posiadająca 

międzynarodowy dorobek naukowy w zakresie historii i kultury Żydów polskich.  
 

§ 4 
 

Działalność Pracowni finansowana jest ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 

 

 

 

Rektor 

 
 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


