ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
20 lutego 2014 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne

4.

a) Zasady rekrutacji 2015/2016 na kierunek biologia, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
b) Zasady rekrutacji 2015/2016 na kierunek ochrona środowiska
c)
Korekta w uchwale nr 270/2013
d) Procedury dydaktyczne WNB
e) Wniosek o utworzenie kierunku studiów genetyka i biologia eksperymentalna
f)
Indywidulany Program Studiów Doktoranckich – mgr Katarzyna Danis
Wniosek o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawa

5.

Wniosek o nadanie dr Agnieszce Gizak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych ref. prof. dr hab. G. Kłobus

6.

Wniosek o nadanie dr Katarzynie Kabała stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych

7.

Przewód doktorski mgr Aleksandry Włoch – wnioski o:

ref. dr J. Łubocka

ref. dr K.Kabała
ref. dr hab. prof. J. Świętojańska
ref. prof. dr hab. G. Kłobus

ref. prof. dr hab. K. Kromer

a)

wszczęcie przewodu doktorskiego

b)

powołanie promotora

c)

powołanie promotora pomocniczego

d)

wyznaczenie zakresu egzaminów

e)

powołanie składów komisji egzaminacyjnych

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

8.

Wniosek o poszerzenie Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia eksperymentalna)

9.

Wolne wnioski

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora:














Nr 1/2014 w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2012-2016
Nr 2/2014 w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012-2016
Nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania wymagań i kwalifikacji zawodowych dyplomowanych
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
Nr 10/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w
roku akademickim 2014/2015 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny
ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem
dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski
Nr 13/2014 w sprawie działalności konkurencyjnej
Nr 5/2014 z dnia 21.01.2014 r. wprowadzające Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 6/2014 z dnia 21.01.2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 7/2014 z dnia 22.01.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 8/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zamiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Nr 12/2014 z dnia 4.02.2014 r. określające procedurę przenoszenia dokumentacji przebiegu studiów z systemu DZIEKAN
do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
Nr 13/2014 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

Komunikaty Rektora:







z dnia 16.01.2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta
występujące w soboty
z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do zadania Mapowanie i optymalizacja procesów
w Uniwersytecie Wrocławskim
z dnia 06.02.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich,
w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora
z dnia 7.02.2014 r. w sprawie harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on na
rok 2014
z dnia 12.02.2014 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w
2014 roku

