ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
29 czerwca 2017 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Krzyżanowskiej z Katedry
Biologii Człowieka i wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński

3. Komunikaty
4. Sprawy dydaktyczne:
a) ewaluacja programów kształcenia – zmiany w programie kształcenia kierunku ochrona
środowiska studia I stopnia (zmiany na cykl kształcenia od roku akad. 2017/18)
ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska

b) ewaluacja programów kształcenia – zmiany w programie kształcenia kierunku ochrona
środowiska studia II stopnia (zmiany na cykl kształcenia od roku akad. 2017/18)
ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska

c) ewaluacja programów kształcenia – zmiany w programie kształcenia od roku akad. 2017/18 –
Studia Doktoranckie Biologii

ref.: dr hab. D. Kiewra

d) wniosek o zatwierdzenie szczegółowych postanowień Rady Wydziału do Regulaminu studiów
doktoranckich od roku akad. 2017/18

ref.: dr hab. D. Kiewra

e) wniosek o zamknięcie specjalności nauczycielskiej biologia z chemią na studiach I stopniach
na kierunku biologia

ref.: dr J. Łubocka

f) wniosek o rozszerzenie puli przedmiotów do wyboru dla II i III roku studiów I stopnia
kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w roku akad. 2017/18

ref.: dr J. Łubocka

g) wniosek o rozszerzenie puli przedmiotów do wyboru dla II roku studiów II stopnia kierunku
biologia, specjalność genetyka i biologia eksperymentalna w roku akademickim 2017/18
ref.: dr J. Łubocka

5. Wniosek

o

nadanie

mgr

Paulinie

Tomaszewskiej

stopnia

doktora

biologicznych, dyscyplinie biologia

w

dziedzinie

nauk

ref.: prof. dr hab. R. Wysocki

6. Wniosek o nadanie mgr. Damianowi Lewandowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk
biologicznych, dyscyplinie biologia

ref.: prof. dr hab. G. Kłobus

7. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Lewickiej, powołanie promotora,
promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych
ref.: prof. dr hab. G. Kłobus

8. Wniosek o powołanie dr hab. Edyty Goli do składu Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania
przewodów doktorskich w zakresie biologii (biologia eksperymentalna)

ref.: prof. dr hab. G. Kłobus

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Żołubak, powołanie promotora,
wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Chrabąszcza, powołanie promotora,
wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

11. Wniosek o powołanie komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr. Adama Rajsza
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

12. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr.
Krzysztofa Kolendy

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

13. Wnioski o zatrudnienie:

ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk

a) dr Alicji Dołzbłasz na stanowisku adiunkta w ZBRR IBE
b) dr Kingi Plewy-Tutaj na stanowisku adiunkta w ZEDOŚ IGM
c) dr. Grzegorza Neubauera na stanowisku adiunkta w PBLas
d) dr Małgorzaty Bonar na stanowisku adiunkta w KBC
e) dr Katarzyny Pawłowskiej na stanowisku adiunkta w KBC
f) mgr Barbary Borkowskiej na stanowisku asystenta w KBC
g) dr. Grzegorza Guły na stanowisku adiunkta w ZBPI IGM
h) dr. Mariusza Dyląga na stanowisku adiunkta w ZG IGM
14. Wniosek o zatrudnienie dr. Atilli Lengyel’a na stanowisku adiunkta w ZER IBŚ w ramach
projektu badawczego POLONEZ

ref.: dr hab. prof. Z. Kącki

15. Wniosek o powołanie dr Elżbiety Cieplak do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika ds.
dydaktycznych w Katedrze Biologii Człowieka

ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski

16. Wniosek o poparcie zgłoszenia kandydatury dr. Ireneusza Litwina do nagrody „Iuvenes
Wratislaviae”
17. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

ref.: prof. dr hab. R. Wysocki
ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński

18. Wolne wnioski
19. Przyjęcie protokołu z dnia 25 maja 2017 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
Zarządzenia Rektora:

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie
uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające
zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI
KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie
pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskiem dostępne jest
w Dziale Organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie
utworzenia stanowiska Rzecznika Patentowego w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające
zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwały z dnia 31 maja 2017 r.:

Uchwała Nr 65_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr.
hab. Zygmunta Kąckiego.pdf

Uchwała Nr 66_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr
hab. Ewy Obłąk.pdf




Uchwała Nr 70_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc
Uniwersytetu w Białymstoku.pdf
Uchwała Nr 73_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku
akademickim 2018-2019.pdf

