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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Wniosek o nadanie dr hab. prof. Bronisławowi Wojtuniowi tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych
ref.- prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

4.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marcina Popiołka z UP oraz wyznaczenie członków komisji
ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

habilitacyjnej
5.

Wniosek o nadanie dr Małgorzacie Janickiej-Russak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych
ref.- dr hab. prof. D. Skarżyński

6.

Wniosek o zmianę składu komisji przedmiotowych, powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
7.

Sprawy dydaktyczne
a)

Zatrudnienie dr Pawła Dąbrowskiego na umowę zlecenie w KBC

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

b)

Limity przyjęć 2014/2014 kierunek ochrona środowiska

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

c)

Zatwierdzenie programu kształcenia 2014/2015 na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii

ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

d)

Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2014/2015

ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

e)

Zatwierdzenie zmian w zasadach przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

f)

Zatwierdzenie zmian w regulaminie przyznawania grantów dla młodych naukowców i doktorantów

ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

g)

Korekta w uchwale nr 174/2012 – ustalenia RW do regulaminu studiów doktoranckich

ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

ref. dr hab. prof. J. Świętojańska

8.

Wniosek o zatrudnienie dr Aleksandry Pawlak na stanowisku asystenta w Zakładzie Mikrobiologii IGiM
ref.- prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

9.

Zaopiniowanie kandydatur na Kierowników Zakładów w Instytucie Biologii Środowiskowej ref.- prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

10. Zaopiniowanie projektu regulaminu Instytutu Biologii Środowiskowej

ref.- prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

11. Wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 listopada 2013 r.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr
Komunikaty Dziekana:
Akty normatywne UWr:








Nr 173/2013 z dnia 28.11.2013 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 83/2011 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników
majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 174/2013 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów
cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 175/2013 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i
ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 143/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015
Nr 144/2013 w sprawie zgodności regulaminu Samorządu Studentów z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i
Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21.11.2013 r. w sprawie Wigilii 2013 r.
z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zmiany składu wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o
przyznanie stypendium doktoranckiego

