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Prorektorzy UR
Prorektor ds. Nauki
Sylwester Czopek (1958), absolwent UMCS w Lublinie - 1981 (Wydział Humanistyczny,
kierunek – archeologia), doktorat w 1989 r.(IHKM PAN Warszawa), habilitacja w 1996
(Wydział Historyczny UJ Kraków), tytuł profesora nauk humanistycznych w 2003.
Z Rzeszowem związany od 1981roku, najpierw w Muzeum Okręgowym (do 2008), później
także WSP (od 1997) i Uniwersytet Rzeszowski.
Dorobek i pozycja naukowa
Zainteresowania i specjalizacja naukowa: archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego, muzealnictwo.
Autor 205 publikacji, w tym 9 książek (monografii m.in. pierwszego podręcznika
muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego oraz pierwszej syntezy prahistorii
południowo-wschodniej Polski). Kierownik 3 zakończonych grantów badawczych MNiSW,
w tym jednego realizowanego na Ukrainie. Redaktor czasopisma „Materiały i Sprawozdania
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” (redakcja kolejnych 20-tu tomów), notowanego
na liście MNiSW. Członek rad i kolegiów redakcyjnych czasopism: „Acta Archaeologica
Carpathica” (Kraków), „Sprawozdania Archeologiczne” (Kraków), „Materiały
Archeologiczne”, (Kraków), „Analecta Archaeologica Ressoviensia” (Rzeszów),
„Vychodnoslovensky Pravek” (Koszyce-Bratysława), „Materiali i doslidžennja z archeologii
Prikarpattja i Volini” (Lwów). Organizator wielu sympozjów naukowych, w tym cyklicznych
spotkań archeologów polskich, ukraińskich i słowackich w ramach corocznych konferencji
sprawozdawczych. Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych na terenie
południowo-wschodniej Polski.
Promotor 2 zakończonych doktoratów (6 kolejnych osób ma otwarte przewody doktorskie).
Recenzent wielu rozpraw naukowych, dorobku naukowego, wydawnictw i grantów (KBN,
MNiSW, NCN). Od dwóch kadencji członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
(funkcje: przewodniczący Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza /w kadencji 20082011/ oraz przewodniczący Zespołu Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego /w kadencji
2011-2014/); członek Komisji Prehistorii Karpat PAU i Komisji Archeologicznej PAN
Oddział w Krakowie; prezes zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia Towarzystwa Ochrony
Dziedzictwa Archeologicznego; były członek Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, gremiów eksperckich
w muzeach, jednostkach ochrony zabytków; rzeczoznawca Ministra Kultury.
Doświadczenie i osiągnięcia organizacyjne
W latach 1991-2008 dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, współautor wielu
projektów merytorycznych, grantów i programów rozwoju tej instytucji (w tym nagradzanych
w ogólnopolskich konkursach „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku” – m.in. laureat
nagrody indywidualnej). Współtwórca Instytutu Archeologii UR i jego pierwszy dyrektor
(1999-2008). W latach 2008-2012 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR.
Członek Senatu od kilku kadencji (min. sprawowane funkcje przewodniczącego komisji:
Nauki oraz Rozwoju Uczelni; udział w pracach Rady Bibliotecznej i Uczelnianej Komisji
Wyborczej).
Główne osiągnięcia to:
- stworzenie w Rzeszowie silnego środka archeologicznego z rozwiniętymi badaniami
terenowymi, współpracą międzynarodową, publikacjami naukowymi i konferencjami;
- uzyskanie uprawnień doktorskich, a później habilitacyjnych dla kierunku archeologia w UR;
- uzyskanie certyfikatu jakości kształcenia dla kierunku archeologia, nadanego przez

Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (do tej pory jedyny kierunek w UR posiada ten
certyfikat).
Posiadane medale, odznaczenia, nagrody
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Gloria Artis – Zasłużony dla kultury polskiej (brązowy i
srebrny), Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami, Odznaka Zasłużony dla Województwa
Rzeszowskiego, Nagroda Miasta Rzeszowa w dziedzinie nauki, Nagrody Rektora UR (2).

