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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne

ref.- Prodziekan dr hab. G.Bugla-Płoskońska

 Limity miejsc na studia I i II stopnia
 Limity miejsc na studia doktoranckie, limit stypendiów na studiach doktoranckich
 Indywidualny Tok Nauczania - mgr K.Danis
4.

ref.- dr hab. J. Świętojańska

Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie dr. Pawłowi Jałoszyńskiemu stopnia doktora habilitowanego
ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

5.

Wniosek komisji o przyjęcie recenzji i dopuszczenie dr Zygmunta Kąckiego do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego
ref.- dr hab.prof. B. Wojtuń

6.

Wyznaczenie recenzentów, zmiana składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej i języka angielskiego oraz powołanie
komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Książkiewicza z UP
ref.- dr hab. prof. Marta Borowiec

7.

Wyznaczenie recenzentów, zmiana składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej i filozofii oraz powołanie komisji do
przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Lech z UP
ref.- dr hab. prof. Marta Borowiec

8.

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora, recenzentów, zakresów egzaminów,
przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnych oraz powołanie komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgra Konrada Wiśniewskiego

9.

ref.- dr hab. prof. Marta Borowiec

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego, zakresu egzaminów,
przewodniczącego oraz członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Felskiej z UP
ref.- dr hab. prof. Marta Borowiec

10. Wyznaczenie recenzentów, zmiana składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej oraz powołanie komisji do przyjęcia i
obrony rozprawy doktorskiej mgr Kamili Reczyńskiej

ref.- dr hab. prof. Marta Borowiec

11. Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej

ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

12. Powołanie dr hab. Wioletty Umławskiej do składu Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich
(biologia człowieka)

ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

13. Poszerzenie składu zespołu ds. oceny jakości kształcenia

ref.- Prodziekan dr hab. G.Bugla-Płoskońska

14. Powołanie Zespołu autorskiego do opracowania programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii
ref.- dr hab. J. Świętojańska
15. Powołanie Zespołu ds. utworzenia programu kształcenia na studiach niestacjonarnych
ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński
16. Powołanie Zespołu ds. utworzenia i wdrożenia programu kształcenia: Genetyka i biologia molekularna
ref.- prof.dr hab. R.Wysocki
17. Zmiana stawki wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych i pedagogicznych z 55% na 45 % podstawowego
ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

wynagrodzenia asystenta
18. Wolne wnioski
19. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Komunikaty Dziekana:
Uchwały Senatu z grudnia 2012 r.:
 Nr 111/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jolanty
Świętojańskiej
 Nr 113/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Etyki na kadencję 2012-2016
 Nr 115/2012 w sprawie powołania komisji oceniającej dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników
dokumentacji i informacji naukowej na kadencję 2012-2016
 Nr 116/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012-2016
 Nr 117/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Nauczania na kadencję 2012-2016
 Nr 118/2012 w sprawie zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen
 Nr 120/2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
 Nr 123/2012 w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów
kształcenia na studiach doktoranckich
 Nr 125/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauczania
 Nr 126/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne
Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe wynagrodzenia
 Nr 127/2012 w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 128/2012 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2012
Zarządzenia JM Rektora:
 Nr 137/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli „Edukacja
Ekologiczna i Zdrowotna” na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 142/2012 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zatrudniania pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
 Nr 144/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zaopatrywania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w środki higieny
osobistej
 Nr 146/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 147/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie
Wrocławskim w 2013 r.
 Nr 148/2012 z dnia 31.12.2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19
stycznia 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
 Nr 1/2013 z dnia 7.01.2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

