ZAPROSZENIE
na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się
6 listopada 2014 r. o godz. 9.15
w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Komunikaty Dziekana
3. Sprawy dydaktyczne
 zatrudnienie na umowę-zlecenie prof. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza
 zatrudnienie na umowę-zlecenie dr Agaty Cieślik
 zatrudnienie na umowę-zlecenie mgr Katarzyny Łapińskiej
 zatrudnienie na umowę-zlecenie dr. Grzegorza Wiery

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

 opłaty ratalne za usługi edukacyjne

ref. dr hab. prof. M. Daczewska

4. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ekologia mgr. Piotrowi Jawieniowi
ref. prof. dr hab. B. Wojtuń

5. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Jadwigi Jabłońskiej, wyznaczenie promotora, promotora
pomocniczego, zakresów egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

6. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karola Szymusiaka, wyznaczenie promotora, promotora
pomocniczego, zakresów egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

7. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Niedźwieckiej, wyznaczenie promotora,
promotora pomocniczego, zakresów egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

8. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Seredyńskiego, wyznaczenie promotora, zakresów
egzaminów, powołanie komisji egzaminacyjnych

ref. prof. dr hab. G. Kłobus

9. Wniosek o zatrudnienie
a)

dr Anny Papierniak na stanowisku asystenta w IBE

b)

mgr. Bartłomieja Dudka na stanowisku asystenta w IGiM

c)

dr. Tomasza Olszaka na stanowisku asystenta w IGiM

d)

dr Barbary Maciejewskiej na stanowisku asystenta w IGiM
ref. prof. dr hab. T. Stawarczyk

10. Wniosek o powołanie zespołu do przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu dr. hab. Włodzimierza
Sybirnego z Uniwersytetu Rzeszowskiego

ref. dr hab. prof. D. Skarżyński

11. Wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu z dnia 25 września 2014 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Zarządzenia Rektora:







Nr 106/2014 z dnia 16.09.2014 r. wprowadzające Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia
Rozwoju_kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
Nr 107/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na
kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 108/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr 109/2014 z dnia 01.10.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9
września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 112/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu
Wrocławskiego
Nr 113/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

Uchwały Senatu






Nr 84/2014 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Gabrieli BugliPłoskońskiej
Nr 93/2014 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 94/2014 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Nr 95/2014 w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia
Nr 96/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Komunikaty i obwieszczenia










z dnia 22.09.2014 r. w sprawie naboru wniosków stypendialnych doktorantów w II edycji konkursu stypendialnego w
ramach projektu Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmiany składu Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 29.09.2014 r. w sprawie wzorów umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych przez Uniwersytet
Wrocławski
z dnia 01.10.2014 r. w sprawie uchylenia harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym
POL-on na rok 2014
z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. kształcenia w ramach e-learningu w Uniwersytecie Wrocławskim
z dnia 14.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie
Wrocławskim
z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich,
w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora
z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów
doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego

