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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne
a)

Zatwierdzenie ITS – Przemysław Duda

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

b)

Zatwierdzenie regulamin praktyk studenckich – ochrona środowiska

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

c)

Wniosek o utworzenie od roku akademickiego 2014/2015 kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, studia stacjonarne II stopnia ( zatwierdzenie dokumentacji,
efektów kształcenia oraz warunków rekrutacji)

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

d)

Zatwierdzenie programu nauczania kierunek mikrobiologia, I stopień - rok akademicki 2014/2015

e)

Wniosek o zamknięcie naboru na specjalność mikrobiologia studia I i II stopnia na kierunku biologia od roku akademickiego 2014/2015

f)

Zmiany zasad rekrutacji na specjalności biologia lasu II stopień studiów, kierunek biologia, w roku akademickim 2014/2015

g)

Limity przyjęć studentów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2014/15: kierunki biologia, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

h)

Limity stypendiów doktoranckich w roku akad. 2014/2015

i)

Zatwierdzenie zmian w zasadach przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

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

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska
ref. dr hab. prof. D. Skarżyński
ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

4.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Elżbiecie Czernickiej

5.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr. Pawłowi Lisowi

6.

Wniosek o zatrudnienie dr Magdaleny Cal - Bąkowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Genetyki IGiM

ref. - dr hab. prof. M. Borowiec
ref.- prof. dr hab. R. Wysocki

ref.- prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

7.

Wniosek o zatrudnienie dr. Pawła Sochy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Paleozoologii IBŚ
ref.- prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

8.

Wniosek o odwołanie koordynatorów ds. dydaktycznych

9.

Wniosek o poszerzenie składu komisji ds. oceny jakości kształcenia

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński
ref. dr hab. Z. Kącki

10. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

a) Dr Magdalena Cal-Bąkowska
b) Dr Ireneusz Litwin
c)

Dr hab. Zygmunt Kącki

11. Wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Komunikaty Dziekana:
Akty normatywne UWr:
Nr 177/2013 z dnia 19.12.2013 r. w zmieniające zarządzenie Nr 108/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września
2012 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 182/2013 z dnia 19.12.2013 r. wprowadzające Regulamin użyczania urządzeń specjalistycznych przeznaczonych dla
niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 183/2013 z dnia 19.12.2013 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 184/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 188/2013 z dnia 23.12.2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 189/2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 3/2014 z dnia 15.01.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych

