NIEZBĘDNIK STUDENTA – DZIEKANAT
Co załatwisz w Dziekanacie? Prawie wszystko 
mgr Karolina Demczyszyn
tel.: (+48) 71 375 29 77
email: karolina.demczyszyn@uwr.edu.pl
Prowadzone kierunki studiów I i II stopnia:
 biologia (wszystkie specjalności)
 genetyka i biologia eksperymentalna
Zajmuje się sprawami związanymi z tokiem studiów:
 zawieraniem umów edukacyjnych i na powtarzanie zajęć
 naliczaniem opłat
 rozliczaniem studentów i udzielaniem wpisu na kolejny rok
 wystawianiem kart egzaminacyjnych
 wystawianiem zaświadczeń (np. zaświadczenie o studiowaniu)
 zmianą programu studiów
 unieważnianiem, zlecaniem i przedłużaniem legitymacji
 przygotowywaniem dyplomu ukończenia studiów
 przyjmowaniem wniosków składanych do Prodziekan ds. dydaktycznych
 zapisami do grup w systemie USOS studentów powtarzających przedmioty
Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 22 21
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
Prowadzone kierunki studiów I i II stopnia:
 mikrobiologia
 zarządzenie środowiskiem przyrodniczym
 biologia człowieka
Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z tokiem studiów:
 rozliczaniem studentów i udzielaniem wpisu na kolejny rok
 wystawianiem zaświadczeń (np. zaświadczenie o studiowaniu),
 zmianą programu studiów,
 unieważnianiem, zlecaniem i przedłużaniem legitymacji,
 przygotowywaniem dyplomu ukończenia studiów,
 przyjmowaniem wniosków składanych do Prodziekan ds. dydaktycznych
 zapisami do grup w systemie USOS studentów powtarzających przedmioty
mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
Zajmuje się :
 sprawami socjalno-bytowymi doktorantów
 studenckimi praktykami zawodowymi oraz praktykami nieobjętymi planem studiów
 przyjmowaniem wniosków o zwalniane z opłat doktorantów
 ubezpieczeniami zdrowotnymi doktorantów
 wystawianiem doktorantom zaświadczeń do kredytu

mgr Radosława Bykowska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email: radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl
Zajmuje się :
 sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych I i II
 przyjmowaniem wniosków o zwalniane z opłat studentów
 ubezpieczeniami zdrowotnymi studentów
 wystawianiem studentom zaświadczeń do kredytu
Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 29 79
email: marta.filistowicz@uwr.edu.pl
Przyjmuje skargi i wnioski (oczywiście tylko w formie pisemnej )
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
Dr Joanna Łubocka
tel.: (+48) 607 913 900
email: joanna.lubocka@uwr.edu.pl
Zajmuje się:
 sprawami związanymi z kształceniem nauczycieli na specjalizacji Przyroda
 sprawami związanymi z modułowym kształceniem nauczycieli na innych kierunkach i specjalnościach

Decyzje w sprawach dydaktycznych
podejmuje
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr
Decyzje w sprawach dotyczących opłat i spraw socjalno-bytowych
podejmuje
Prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Małgorzata Daczewska prof. UWr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wszystkie ważne dla Was informacje będziemy zamieszczać na stronie Wydziału Nauk Biologicznych
http://www.biologia.uni.wroc.pl w zakładce OGŁOSZENIA.
Bardzo prosimy o sprawdzanie tej zakładki na bieżąco.
W zakładce STUDIA, menu boczne studia stacjonarne I i II znajdziecie przypisane do odpowiedniego kierunku
programy studiów oraz plany zajęć dydaktycznych.
W zakładce STUDIA, menu boczne REGULAMINY znajdują się aktualne regulaminy oraz procedury dydaktyczne
obowiązujące na Wydziale Nauk Biologicznych dotyczące toku studiów.
Dyżury Dziekanów oraz Dziekanatu znajdują się w zakładce WŁADZE, menu boczne DZIEKANAT.
O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco w Zakładce OGŁOSZENIA.

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych

