ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
18 kwietnia 2013 r., o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w Sali im. J. Czekanowskiego.

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne
- utworzenie nowych specjalności na studiach II stopnia kierunku Ochrona środowiska od roku akad.
2013/2014 - Analityka środowiskowa i Ocena oddziaływania na środowisko oraz przyjęcie programu kształcenia dla
studiów II stopnia w ramach tych specjalności
- likwidacja studiów niestacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska w ramach specjalności
Biologia środowiska, Geoekologia, ochrona wód i kopalin oraz Ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego
- wniosek o utworzenie od roku akad. 2013/2014 kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (studia stacjonarne I
stopnia), zatwierdzenie programu, efektów kształcenia, zasad rekrutacji
- wniosek o utworzenie od roku akad. 2013/2014 specjalności na studiach niestacjonarnych kierunku Biologia
ref.- dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska
- zatwierdzenie efektów kształcenia oraz programu Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2013/2014
ref.- dr hab. prof. J. Świętojańska

4.

Wniosek komisji w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Joannie Mąkol z UP oraz
powołanie recenzentów

5.

ref.- prof. dr hab. H. Wesołowska

Wniosek o zmianę składu komisji z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Martyniak (Ławik)
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

6.

Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pawlak
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

(Skwara)
7.

Zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców w ramach programu Kapitał
ref.- dr hab. prof. J. Świętojańska

Ludzki
8.

Zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium
ref.- dr hab. prof. J. Świętojańska

doktoranckiego
9.

Wniosek o zatrudnienie dr. inż. Marcina Kadeja na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców KBEiE

ref.- prof. dr hab. B. Pawłowski

10. Zmiana nazwy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
11. Wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 marca 2013 r.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Komunikaty Dziekana:
Zarządzenia JM Rektora UWr:
Nr 38/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i realizacji
programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 39/2013 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie utworzenia specjalności biologia lasu na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na
kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 41/2013 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach pierwszego i
drugiego stopnia na kierunku biologia Uniwersytetu Wrocławskiego

Nr 43/2013 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 44/2013 z dnia 29.03.2013 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 45/2013 z dnia 29.03.2013 r. w sprawie Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 46/2013 z dnia 5.04.2013 r. r. uchylające zarządzenia Rektora dotyczące Regulaminu kursów dokształcających w Uniwersytecie
Wrocławskim
Nr 47/2013 z dnia 9.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w
Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwały Senatu:
Nr 50/2013 w sprawie zasad rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku mikrobiologia rozpoczynające się w roku
akademickim 2013/2014
Nr 52/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
Nr 54/2013 w sprawie Regulaminu kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 55/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie
Wrocławskim”
Nr 56/2013 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego

