ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
22 lutego 2018 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Ogórka i wyznaczenie
3 członków komisji habilitacyjnej

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński

3. Komunikaty i informacje
4. Sprawy dydaktyczne:
a) wniosek o zatrudnienie dr. Jacka Doskocza na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć
dydaktycznych
b) wniosek

o

zatrudnienie

ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski

dr

Joanny

Niedbalskiej-Tarnowskiej

na

prowadzenia zajęć dydaktycznych

umowę

zlecenie

do

ref.: dr hab. prof. M. Janicka

5. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pecha

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

6. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Hanny Moniuszko
ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

7. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego (biologia) w
przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

8. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w
przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

9. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w
przewodzie doktorskim:

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec

a) mgr. Grzegorza Skórzewskiego
b) mgr. Adama Rajsza
c) mgr. Mariusza Chrabąszcza
d) mgr Angeliki Dawidowicz
e) mgr Elżbiety Żołubak
f)

mgr. Krzysztofa Kolendy

10. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w
przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej
11. Wniosek o zatrudnienie:

ref.: dr hab. W. Umławska
ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk

a) dr. Janusza Wiśniewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii
Molekularnej
b) dr. Michała Jaśkiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii
Molekularnej
12. Wniosek o zatrudnienie na czas określony asystenta do realizacji projektu NCN OPUS w
Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

ref.: prof. dr hab. D. Rakus

13. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Adama
Nadachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony
ref.: prof. dr hab. D. Tarnawski

14. Wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
Uchwały z dnia 24 stycznia 2018 r.:

Uchwała Nr 03_2018 Senatu UWr z dnia
Małgorzaty Janickiej.pdf

Uchwała Nr 05_2018 Senatu UWr z dnia
konkursów.pdf

Uchwała Nr 06_2018 Senatu UWr z dnia
Zapewniania Jakości Kształcenia.pdf

Uchwała Nr 07_2018 Senatu UWr z dnia
gruntowej.pdf

2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora
2018-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i
2018-01-24 w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu
2018-01-24 w sprawie zgody na ustanowienie służebności

Zarządzenia Rektora:

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu
nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania
przychodów

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
zmian organizacyjnych w centrum dydaktyczno-badawczym Ogród Botaniczny na Wydziale Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego,
świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości
kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

