ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
23 kwietnia 2015 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Komunikaty Dziekana
3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Kosiby i wyznaczenie trzech
członków komisji habilitacyjnej

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński

4. Sprawy dydaktyczne
a) zaopiniowanie zmodyfikowanego programu kształcenia na studiach I stopnia kierunku
biologia od roku akad. 2015/16

ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska

5. Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Renacie Sierżant

ref.: prof. dr hab. G. Kłobus

6. Powołanie recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Michała Piróga
ref.: prof. dr hab. G. Kłobus

7. Wolne wnioski
8. Przyjęcie protokołu z dnia 26 marca 2015 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Zarządzenia Rektora:
 Nr 31/2015 z dnia 25.03.2015 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu
Wrocławskiego
 Nr 34/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin krajowego stażu studenckiego
w ramach projektu Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
 Nr 35/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim 2015/2016
 Nr 36/2015 z dnia 03.04.2015 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2014 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w 2015 roku wysokości
opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w
postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
 Nr 39/2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom pierwszego
stopnia na kierunku biologia człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 43/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie
w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016
 Nr 44/2015 z dnia 08.04.2015 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2015 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców
(IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim
2015/2016
Uchwały Senatu



Nr 22/2015 w sprawie zmiany w Komisji Etyki na kadencję 2012-2016
Nr 26/2015 w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim













Nr 31/2015 w sprawie utworzenia kierunku biologia człowieka - studia pierwszego stopnia
Nr 32/2015 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek biologia człowieka - studia pierwszego
stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016
Nr 41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016
Nr 42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i
finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019
Nr 43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w
roku akademickim 2015/2016 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 44/2015 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim 2015/2016
Nr 45/2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016
Nr 46/2015 w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie
Wrocławskim
Nr 47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za
świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Komunikaty Rektora



z dnia 09.04.2015 r. w sprawie użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim fluorowanych gazów
cieplarnianych
z dnia 15.04.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zaleceń pokontrolnych
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

