ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
26 czerwca 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 Małgorzaty Jóźwiak z Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz wyznaczenie trzech członków komisji
ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

4. Sprawy dydaktyczne
 korekta w programach kształcenia na kierunku biologia I i II stopień od roku 2014/2015
 korekta w programach kształcenia na kierunku mikrobiologia I i II stopień od roku 2014/2015
 korekta w programach kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopień od roku 2014/2015
 przedmioty do wyboru 2014/2015 - biologia, mikrobiologia
 korekta procedury ITS
 wniosek o ITS - Przemysław Duda
 zatwierdzenie zmian w planie studiów I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska - walidacja programu studiów I i II stopnia kierunku
ochrona środowiska zatwierdzonego od roku akad. 2013/14
 zatwierdzenie wprowadzonych zmian do program studiów I stopnia ochrony środowiska (zatwierdzonego od roku akad. 2012/13)
 zatwierdzenie likwidacji specjalności na studiach II stopnia ochrony środowiska od roku akad. 2014/15: Biologia środowiska, Ochrona i
kształtowanie środowiska geograficznego, Gospodarka środowiskiem, Geoekologia, ochrona wód i kopalin
ref. dr hab. G. Bugla-Płoskońska

5. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr. Michałowi
Furgołowi

ref. dr hab. prof. M.Borowiec

6. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr Joannie Kochan
ref. dr hab. prof. M.Borowiec

7. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Lech
ref. dr hab. prof. M.Borowiec

8. Wniosek o wyznaczenie recenzentów i komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny
Felskiej

ref. dr hab. prof. M.Borowiec

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Stach, powołanie promotora, promotora
pomocniczego, recenzentów, wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych i komisji
do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej

ref. dr hab. prof. M.Borowiec

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Teresy Piskorskiej, powołanie promotora, promotora
pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych
ref. dr hab. prof. M.Borowiec

11. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Hee-Wook Cho, powołanie promotora, wyznaczenie
zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref. dr hab. prof. M.Borowiec

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Niny Król, powołanie promotora, promotora pomocniczego,
wyznaczenie zakresu egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych
ref. dr hab. prof. M.Borowiec

13. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Judycie Nowak, wyznaczenie promotora, wyznaczenie
promotora pomocniczego

ref. dr hab. W. Umławska

14. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Barbarze Borkowskiej, wyznaczenie promotora
ref. dr hab. W. Umławska

15. Wniosek o zmianę składu komisji z egzaminu przedmiotowego w przewodach doktorskich:
a)

mgr Agnieszki Żelaźniewicz

b)

mgr Justyny Szymańczyk

c)

mgr. Marcina Chrzanowskiego

ref. dr hab. W. Umławska

16. Wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej, zmianę składu komisji przedmiotowej, wyznaczenie
recenzentów, komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ingi Wójtowiczref. prof. dr hab. G. Kłobus

Kotys

17. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony w przewodach doktorskich:
a)

mgr Anny Warzybok

b)

mgr. Grzegorza Wiery

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

18. Wniosek o powołanie komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodach doktorskich
a)

mgr Barbary Maciejewskiej

b)

mgr. Tomasza Olszaka

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

19. Wniosek o zatrudnienie dr. Ireneusza Litwina w Instytucie Biologii Eksperymentalnej (grant SONATA)
ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

20. Wniosek o zatrudnienie:
a)

dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IGiM

b)

dr Grzegorza Guły na stanowisku adiunkta w IGiM

c)

dr Marty Migockiej-Patrzałek na stanowisku adiunkta w IBE

d)

dr Magdy Dubińskiej-Magiera na stanowisku adiunkta w IBE

e)

dr Alicji Dołzbłasz na stanowisku adiunkta w IBE

f)

dr Agnieszki Tomaszewskiej na stanowisku adiunkta w KBC

g)

dr Daniela Psonaka na stanowisku adiunkta w KBC

h)

dr Irminy Sukiennik na stanowisku adiunkta w KBC

i)

dr Elżbiety Cieplak na stanowisku adiunkta w KBC

j)

mgr Agnieszki Żelaźniewicz na stanowisku asystenta w KBC

k)

dr Anny Kędziora na stanowisku adiunkta w IGiM

l)

dr Iwony Gottfried na stanowisku adiunkta w IBŚ

m)

dr Beaty Rozenblut-Kościsty na stanowisku adiunkta w IBŚ

ref. prof. dr hab. B. Pawłowski

21. Strategia Wydziału Nauk Biologicznych

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

22. Zaopiniowanie Regulaminu organizacyjnego MSOŚ

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

23. Wniosek o zatwierdzenie składów:
a) Rady MSOŚ
b) Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku ochrona środowiska
c) Międzywydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kierunku ochrona środowiska
ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

24. Wolne wnioski
25. Przyjęcie protokołu z dnia 22 maja 2014 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Zarządzenia Rektora:







Nr 61/2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie
Wrocławskim w 2014 r.
Nr 62/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 63/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 71/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie
INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim
2014/2015
Nr 77/2014 z dnia 18.06.2014 r. zmieniające Regulamin Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców
zamierzających podjąć studia w języku angielskim, stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 122/2009 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 roku

Uchwały Senatu:









Nr 59/2014 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku
akademickim 2015/2016
Nr 60/2014 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Nr 61/2014 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 62/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów
zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych
stanowisk, powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych oraz zasad obliczania i rozliczania godzin
dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim
Nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
Nr 64/2014 w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

