ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
26 października 2017 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Komunikaty
3. Sprawy dydaktyczne:
a) wniosek o zatwierdzenie szczegółowych odniesień Rady Wydziału do Regulaminu studiów w
UWr

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

b) wniosek o zatwierdzenie procedury dyplomowania studentów na WNB
ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska

c) wniosek o zatwierdzenie procedury przyjęcia studenta na WNB w przypadku przeniesienia z
innej Uczelni

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

d) wniosek o zatwierdzenie procedury uzyskania zgody na Indywidualny Tok Studiów
ref.: dr J. Łubocka

e) wniosek o wyrażenie zgody na ITS dla p. Kacpra Bontera studenta kierunku genetyka i
biologia eksperymentalna studia I stopnia

ref.: dr E. Myśkow

4. Wniosek o nadanie mgr Katarzynie Sieńko stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
dyscyplinie biologia

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

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

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

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

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

7. Wniosek o powołanie dr. hab. Jana Kotusza do składu Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania
przewodów doktorskich w zakresie biologii (biologia środowiskowa)
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

8. Wnioski o zatrudnienie:

ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk

a) dr hab. Anny Jakubskiej-Busse na stanowisku profesora nadzwyczajnego w ZB IBŚ
b) dr Joanny Niedbalskiej-Tarnowskiej na stanowisku adiunkta w KFNM
c) dr Katarzyny Niedźwieckiej na stanowisku adiunkta w ZG IGM
d) dr Agaty Piecuch na stanowisku adiunkta w ZFDr IGM (zastępstwo)
9. Wniosek o zatrudnienie dr. Damiana Lewandowskiego na stanowisku adiunkta w ZBRZ IBE w
ramach projektu badawczego SONATINA

ref.: prof. dr hab. R. Wysocki

10. Wniosek o zmianę składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – genetyka i biologia
eksperymentalna
11. Wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu z dnia 21 września 2017 r.

ref.: dr hab. M. Janicka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
Zarządzenia Rektora:

ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 106/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie
zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Uchwały z dnia 27 września 2017 r.:

Uchwała Nr 116_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku
akademickim 2018-2019.pdf

Uchwała Nr 118_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów
doktoranckich.pdf

Uchwała Nr 120_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu
UWr.pdf

