ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
25 września 2014 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Komunikaty Dziekana
3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Jakubskiej-Busse i wyznaczenie trzech
członków komisji

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

4. Sprawy dydaktyczne
 procedury dydaktyczne (1. Ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia.
2. Zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.)
 wniosek o ITS – Jakub Suchodolski
 zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska
 powołanie dr Izabeli Jędrzejowskiej do składu Zespołu ds. jakości kształcenia
 wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

5. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr Barbarze Maciejewskiej
ref. dr hab. prof. J. Gutowicz

6. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr. Tomaszowi Olszakowi
ref. dr hab. prof. J. Gutowicz

7. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr. Grzegorzowi Wiera
ref. dr hab. prof. J. Gutowicz

8. Powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Bortniczuk
ref. prof. dr hab. G. Kłobus

9. Wniosek o zatrudnienie:
a)

dr. Mariusza Dyląga na stanowisku adiunkta w IGiM

b)

dr Anny Wdowikowskiej na stanowisku asystenta w IBE

c)

dr. Grzegorza Kosiora na stanowisku adiunkta w KEBOŚ
ref. prof. dr hab. T. Stawarczyk

10. Wniosek o poparcie kandydatury prof. dr. hab. Bogusława Pawłowskiego na członka KEJN
ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

11. Powołanie Z-cy Kierownika ds. dydaktycznych KBC

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

12. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

13. Wolne wnioski
14. Przyjęcie protokołu z dnia 26 czerwca 2014 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Zarządzenia Rektora:
















Nr 81/2014 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie
PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 82/2014 z dnia 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30
września 2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 84/2014 z dnia 27.06.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na
stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 85/2014 z dnia 27.06.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 86/2014 z dnia 30.06.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015
Nr 87/2014 z dnia 30.06.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 147/2013 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w
Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 92/2014 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania
uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 99/2014 z dnia 5.08.2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
Nr 100/2014 z dnia 13.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Nr 101/2014 z dnia 20.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 129/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi
edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych wzorów związanych z dokumentacją przebiegu studiów
podyplomowych
Nr 102/2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 103/2014 z dnia 3.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersytecie Wrocławskim z
substancjami zubożającymi warstwę ozonową (substancjami kontrolowanymi) oraz produktami, urządzeniami i
instalacjami zawierającymi te substancje
Nr 104/2014 z dnia 9.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 105/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Senatu









Nr 72/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015
Nr 73/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i
doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwałę w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone
usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 74/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
Nr 75/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2013
Nr 76/2014 w sprawie zysku netto za rok 2013
Nr 77/2014 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013
Nr 78/2014 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
Nr 79/2014 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2014

Komunikaty i obwieszczenia








z dnia 28.05.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemowych rozwiązań dotyczących zawierania w
Uniwersytecie Wrocławskim umów cywilnoprawnych z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16.07.2014 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia
rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
z dnia 30.07.2014 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o
przyznanie stypendium doktoranckiego
z dnia 12.08.2014 r. w sprawie obowiązku uzyskiwania przez nauczycieli akademickich zgody na dodatkowe zatrudnienie
z dnia 28.08.2014 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku
akademickim 2014/2015
z dnia 25.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w
sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
z dnia 04.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie
opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015

