ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego

Część I – Wybory Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych – prowadzi Wydziałowa Komisja Wyborcza
Część II – Posiedzenie Rady Wydziału
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Komunikaty Dziekana
3. Wniosek

o

przeprowadzenie

postępowania

habilitacyjnego

dr

wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej

Andrzeja

Wuczyńskiego

i

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński

4. Sprawy dydaktyczne:
a) utworzenie w UWr Centrum Kształcenia na Odległość jako jednostki ogólnouniwersyteckiej
ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska

5. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr. Hee Wook Cho
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

6. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr. Markowi Malickiemu
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

7. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Małgorzacie Dambiec
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

8. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Turzańskiej, powołanie promotora,
wyznaczenie zakresu egzaminów i powołanie składów komisji egzaminacyjnych
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

9. Wniosek o powołanie recenzentów, wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie składów komisji
egzaminacyjnych oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr Judyty Nowak

ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski

10. Wniosek o powołanie recenzentów, wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie składów komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Barbary Borkowskiej
ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski

11. Wniosek o zatrudnienie mgr Ludmiły Polechońskiej na stanowisku asystenta w Katedrze
Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk

12. Wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z dnia 31 marca 2016 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Zarządzenia Rektora:

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2016 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 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i
recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r.:

Uchwała Nr 47_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie odnowienia dyplomu doktora.pdf

Uchwała Nr 49_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli
akademickich.pdf

Uchwała Nr 50_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf

Uchwała Nr 56_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie regulaminu Kolegium MSI.pdf

