ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
21 listopada 2013 r., o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne

ref.- dr hab. G. Bugla-Płoskońska

a) Regulamin praktyk studenckich
b) Zmiany w programie studiów na kierunku ochrona środowiska
c) Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na umowę-zlecenie specjalistów do prowadzenia zajęć na kierunku ochrona środowiska

4.

Wniosek o utworzenie Instytutu „biologii środowiskowej”

ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

5.

Powołanie Dyrektora Instytutu „biologii środowiskowej”

ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

6.

Powołanie Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu „biologii środowiskowej”

ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

7.

Powołanie Z-cy Kierownika ds. dydaktycznych Katedry Biologii Człowieka

ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

8.

Wniosek o nadanie mgr. Ireneuszowi Litwinowi stopnia doktora oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

9.

Wniosek o nadanie mgr Magdalenie Cal-Bąkowskiej stopnia doktora oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

10. Wniosek o nadanie mgr Aleksandrze Pawlak (Skwara) stopnia doktora

11. Wniosek o nadanie mgr. Daniyarowi Tagayevovi stopnia doktora oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej
ref.- dr hab. M.Borowiec

12. Wniosek o nadanie mgr. Tomaszowi Łuczyńskiemu stopnia doktora

ref.- dr hab. M.Borowiec

13. Wniosek o nadanie mgr Monice Dimos-Zych stopnia doktora

ref.- dr hab. M.Borowiec

14. Wniosek o nadanie mgr. Michałowi Śliwińskiemu stopnia doktora

ref.- dr hab. M.Borowiec

15. Wniosek o nadanie mgr. Hubertowi Jarneckiemu stopnia doktora

ref.- dr hab. M.Borowiec

16. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Dudzińskiej, powołanie promotora, wyznaczenie zakresu
egzaminów, komisji egzaminacyjnych

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

17. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Piecuch, powołanie promotora, wyznaczenie zakresu
egzaminów

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

18. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karolowi Kramarzowi, powołanie promotora, promotora pomocniczego,
wyznaczenie zakresu egzaminów

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

19. Wniosek o zmianę promotora w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Bortniczuk

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

20. Wolne wnioski
21. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 września 2013 r.
22. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 września 2013 r.
23. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 października 2013 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Komunikaty Dziekana:
Uchwały Senatu UWr
Nr 138/2013 w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 139/2013 w sprawie obchodów 70-lecia przekształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego w polską państwową szkołę akademicką
Zarządzenia JM Rektora
Nr 150/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr

Nr 154/2013 z dnia 1.10.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 158/2013 z dnia 23.10.2013 r. określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń dla studentów i
doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich
Nr 166/2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Nr 171/2013 z dnia 15.11.2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
16 maja 2013 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów
dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego

