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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Wniosek o nadanie tytułu profesora dr hab. Dariuszowi Rakusowi z IBE

4.

Sprawy dydaktyczne

5.

a) Wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych: prof. dr hab. Włodzimierza
b) Procedury dydaktyczne WNB
c)
Program nauczania dla studentów LLP-Erasmus
Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Marii Florek

6.

Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr.

7.

ref. prof. dr hab. G. Kłobus
ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska
Doroszkiewicza (IGiM) oraz dr hab. prof. Danuty Kornafel (KBC)

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

Michała Furgoła

ref. dr hab. prof. M. Borowiec

Wniosek o zmianę składu komisji z filozofii w przewodzie doktorskim :

ref. dr hab. prof. M. Borowiec

a)

mgr Katarzyny Lech

b)

mgr. Krzysztofa Książkiewicza

8.

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

9.

Wniosek o zmianę składu komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty

ref. dr hab. W. Umławska

Senator

ref. dr hab. W. Umławska

10. Wniosek o zmianę składu komisji z egzaminu przedmiotowego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
ref. dr hab. W. Umławska

11. Wniosek o zmianę składu Zespołu ds. utworzenia i wdrożenia programu kształcenia Genetyka i biologia eksperymentalna
ref. prof. dr hab. R. Wysocki

12. Sprawozdanie z działalności jednostki

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

13. Wolne wnioski
14. Przyjęcie protokołu z dnia 23 stycznia 2014 r.
15. Przyjęcie protokołu z dnia 20 lutego 2014 r.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora:
 Nr 22/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015
 Nr 23/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i
programów kształcenia na studiach doktoranckich
 Nr 24/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 25/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 13/2014 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
 Nr 16/2014 z dnia 20.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 20/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21
stycznia 2014 r. wprowadzającego Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 21/2014 z dnia 5.03.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia w 2014
roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach
dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
 Nr 24/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1
marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego








z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany składu koordynatorów wydziałowych do zadania „Mapowanie i optymalizacja procesów
w Uniwersytecie Wrocławskim”
z dnia 19.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 03.03.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania „Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego
oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych
oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów” w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet”
z dnia 5.03.2014 r. w sprawie obowiązku uczestniczenia w szkoleniach bhp organizowanych przez Dział Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zakończenia wsparcia technicznego dla systemu Windows XP oraz Pakietu Office 2003
z dnia 14.03.2014 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

