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

1.

Przyjęcie porządku obrad

2.

Komunikaty Dziekana

3.

Sprawy dydaktyczne

4.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Annie Papierniak i wyróżnienie rozprawy doktorskiej

ref.- dr hab. G. Bugla-Płoskońska
ref.- prof. dr hab. B. Zagórska-Marek

5.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Hannie Sztwiertni

ref.- prof. dr hab. B. Pokryszko

6.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Kamili Reczyńskiej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

7.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych mgr Dagmarze Martyniak

ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

8.

Wniosek o powołanie recenzentów i komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr. Daniyara Tagayeva
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

9.

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Sieńko z Uniwersytetu Przyrodniczego
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Hannie Moniuszko z Uniwersytetu Przyrodniczego
ref.- dr hab. prof. M. Borowiec
11. Wniosek o powołanie recenzentów i komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr. Ireneusza Litwina
ref.- prof. dr hab. G. Kłobus
12. Wniosek o odwołanie części członków ze składu komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny CalBąkowskiej

ref.- prof. dr hab. G. Kłobus

13. Wniosek o powołanie komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Zielińskiej

ref.- dr hab. W. Umławska

14. Wniosek o poszerzenie składu komisji z filozofii w przewodach doktorskich:
a)

mgr Magdaleny Babiszewskiej

b)

mgr Agnieszki Żelaźniewicz

c)

mgr Justyny Szymańczyk

d)

mgr. Marcina Chrzanowskiego

ref.- dr hab. W. Umławska

15. Wniosek o powołanie komisji do oceny wniosku dr hab. prof. Zuzanny Drulis-Kawa o wszczęcie postępowania o nadanie
tytułu profesora

ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

16. Wniosek o powołanie komisji do oceny wniosku dr hab. prof. Bronisława Wojtunia o wszczęcie postępowania o nadanie
tytułu profesora

ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

17. Wniosek o powołanie przewodniczącego zespołu ds. oceny jakości kształcenia na WNB
ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński
18. Wniosek o powołanie dr Agaty Dorotkiewicz - Jach do składu Zespołu autorskiego do opracowania programu kształcenia
ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

Mikrobiologia

19. Wniosek o zatrudnienie dr Marty Maziarz na stanowisku adiunkta w Pracowni Biologii Lasu
ref.- prof. dr hab. T. Stawarczyk
20. Zaopiniowanie planu naprawczego WNB

ref.- Dziekan dr hab. prof. D. Skarżyński

21. Wolne wnioski
22. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 marca 2013 r.
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr

Komunikaty Dziekana:
Zarządzenia JM Rektora UWr:
 Nr 54/2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego
 Nr 56/2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w
systemie USOS
 Nr 57/2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 58/2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 59/2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie określenia w 2013 roku wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków
komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu
naukowego
 Nr 60/2013 z dnia 23.04.2013 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 147/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w
Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 r.
 Nr 63/2013 z dnia 30.04.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku
akademickim 2012/2013
 Nr 64/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki
2013/2014
 Nr 68/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 Nr 70/2013 z dnia 13.05.2013 r. w sprawie zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Senatu:
 Nr 65/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
 Nr 66/2013 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim
2013/2014
 Nr 67/2013 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014
 Nr 68/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 69/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 Nr 70/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Rozwoju
Komunikaty:
 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Wrocławskim
 z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania projektu zmian w Regulaminie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim

