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Stanowisko Nr
mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

3
5

wszystkie kierunki studiów I i II stopnia:

4

1

•
•
•
•

stypendia,
ubezpieczenia
zwalnianie z opłat
kredyt – zaświadczenia do banku

Stanowisko Nr
mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych
(studia doktoranckie i szkoła doktorska)
•
przewody doktorskie
•
stypendia
•
ubezpieczenia
•
kredyt – zaświadczenia do banku
wszystkie kierunki studiów I i II stopnia:
•
praktyki zawodowe
•
praktyki nie objęte programem studiów

Do każdego stanowiska obowiązuje
osobna kolejka
Prosimy, aby osoba wychodząca
poinformowała oczekujących, które
stanowisko jest wolne
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Stanowisko Nr
mgr Anna Masalska
zamówienia publiczne

nie obsługuje studentów

2

4

Stanowisko Nr
Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 22 21
alina.surowiec@uwr.edu.pl
mikrobiologia
biologia człowieka
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych
(studia doktoranckie i szkoła doktorska)
• umowy o powtarzanie
• naliczanie opłat
• rozliczanie semestru
• zaświadczenia (oprócz kredytu)
• legitymacje
• dyplomowanie (APD)
• powtarzanie – zapisy do grup

Stanowisko Nr
mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 29 77
sabina.hens@uwr.edu.pl
biologia (wszystkie specjalności)
genetyka i biologia eksperymentalna
•
•
•
•
•
•
•

umowy o powtarzanie
naliczanie opłat
rozliczanie semestru
zaświadczenia (oprócz kredytu)
legitymacje
dyplomowanie (APD)
powtarzanie – zapisy do grup

DYŻURY DZIEKANATU
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 29 79
email:
marta.filistowicz@uwr.edu.pl

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
nieczynne
11.00 - 15.00
11.00 - 15.00

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
dr Joanna Łubocka
tel.: (+48) 607 913 900
joanna.lubocka@uwr.edu.pl
• kształcenie nauczycieli – kierunek biologia, specjalność nauczycielska
• kształcenie modułowe nauczycieli

Dyżur w Dziekanacie WNB
czwartek
12.00-14.00

Dyżury Dziekanów
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
wtorek
9.00-11.00
czwartek
12.00-14.00
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
czwartek
12.00-14.00
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
poniedziałek 9.00-11.00
czwartek
12.00-14.00

