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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Gizak oraz powołanie 3 członków komisji
habilitacyjnej

3.

ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kabały oraz powołanie 3 członków komisji
ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

habilitacyjnej
4.

Komunikaty Dziekana

5.

Sprawy dydaktyczne

ref.- dr hab. G. Bugla-Płoskońska

a) Indywidualny Tok Studiów – Przemysław Duda
b) załącznik do Regulaminu Studiów – ustalenia Rady Wydziału (korekta uchwały 35/2013)
c) zmiana treści uchwały Rady Wydziału nr 105/2013
d) anulowanie uchwały Rady Wydziału nr 135/2012 w sprawie wymiaru pensum i liczebności grup studenckich
e) wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

6.

Wniosek o udzielenie dr Dorocie Kiewra urlopu naukowego

7.

Wniosek o nadanie dr hab. Joannie Mąkol tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych

8.

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. prof. Janowi Gutowiczowi oraz powołanie

ref.- dr hab. prof. J. Gutowicz

ref.- prof. dr hab. H. Wesołowska

recenzentów do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
9.

ref.- prof. dr hab. A. Okulewicz

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. prof. Dariuszowi Rakusowi oraz powołanie
recenzentów do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

10. Wniosek o nadanie dr Lucynie Mróz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus
ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

11. Wniosek o nadanie mgr. Waldemarowi Kazimierczakowi stopnia doktora nauk biologicznych

ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Grabowskiego z UP

ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

13. Wniosek o wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim:
a) mgr Joanny Kochan
b) mgr Eweliny Klimczuk

ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

14. Wniosek o zmianę składu komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Czernickiej
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

15. Wniosek o zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Wiery i otwarcie przewodu doktorskiego wg nowej ustawy o
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

stopniach i tytule naukowym
16. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko:
a)

asystenta w Katedrze Biologii Człowieka

b)

asystenta w Katedrze Biologii Człowieka

c)

adiunkta w Z-dzie Fizjologii Molekularnej Zwierząt IBE

d)

adiunkta w Z-dzie Fizjologii Molekularnej Zwierząt IBE (zastępstwo)

e)

asystenta w Z-dzie Biologii Rozwoju Zwierząt IBE

f)

asystent w Z-dzie Biologii Patogenów i Immunologii IGiM

g)

asystent w Z-dzie Genetyki IGiM

ref.- prof. dr hab. T. Stawarczyk
ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

17. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego WNB na 2013 r.
18. Wolne wnioski
19. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Komunikaty Dziekana:
Zarządzenia JM Rektora UWr:
Nr 110/2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 112/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014
Nr 113/2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia w 2013 r.w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 114/2013 z dnia 24.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia 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 115/2013 z dnia 25.07.2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie
Wrocławskim
Nr 130/2013 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na
kursie dokształcającym oraz innych wzorów związanych z dokumentacją przebiegu kursu dokształcającego
Nr 132/2013 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie
Wrocławskim
Nr 133/2013 z dnia 22.08.2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia w 2013 roku
wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach
dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
Nr 134/2013 z dnia 22.08.2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 136/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie danych zamieszczanych w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
Nr 137/2013 z dnia 04.09.2013 r. zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 21 maja 2012 r.
Nr 138/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 139/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego
Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 140/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu
Nr 141/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Nr 142/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Nr 143/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 144/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących zabezpieczania i przechowywania zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - zarządzenie poufne, dostępne w Dziale Organizacyjnym oraz u Dyrektora Biblioteki
Uniwersyteckiej
Nr 145/2013 z dnia 12.09.2013 r. zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 44/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 14 maja 2012 r.
Uchwały Senatu:
Nr 99/2013 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 100/2013 w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020
Nr 102/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie
Wrocławskim
Nr 104/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach
podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach
Nr 105/2013 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 106/2013 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
Nr 107/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 108/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i
Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 110/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Etyki
Nr 111/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2012
Nr 112/2013 w sprawie zysku netto za rok 2012
Nr 113/2013 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012
Nr 114/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
Nr 115/2013 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2013
Nr 116/2013 w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2013

