
 

 

  

 

 

 

 

 

      Zaproszenie 

 

na Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego , która 

odbędzie się w sali im. Jana Czekanowskiego w Collegium Anthropologicum przy ul. Kuźniczej 35 we 

Wrocławiu 

16 lutego 2018 r. o godz. 10:15  
     

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra 

Krzysztofa Janca oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym postępowaniu . 

       ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 

 

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra 

Jana Urbana oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w tym postępowaniu . 

       ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 

 

5. Wyrażenie opinii w sprawie awansowania dra hab. Jakuba Kierczaka na stanowisko profesora 

UWr 

        ref. dziekan, dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

 

6. Wyrażenie opinii w sprawie awansowania dr hab. Anny Pietranik na stanowisko profesora UWr  

 

  ref. dziekan, dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

 

7. Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Dominika Sikorskiego na stanowisku 

adiunkta w IGRR, na czas określony, od 1 marca do 30 września 2018 r.  

       ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 

 

8. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr Magdaleny Mayer-Wydry  

w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w IGRR.  

ref. dziekan  

 

9. Wniosek w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna na poziomie studiów drugiego 

stopnia       ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING 

 

10. Zatwierdzenie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku geologia od roku ak. 

2018/2019 

       ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING 

11. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Stanisława Morawskiego  na podstawie umowy- 

zlecenia do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w IGRR                      

       ref. dr Małgorzata Wieczorek  

 

12. Wolne wnioski. 

 

13. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 19 stycznia 2018 r. 

 



  

  Komunikaty: 

 

 - od 5 lutego  2018 roku do czasu zakończenia wyborów do organów regulaminowych samorządu     

  nie będzie funkcjonował Samorząd Studentów. Wobec zaistniałej sytuacji z dniem 5 lutego 2018  

  roku wygasają z mocy prawa mandaty przedstawicieli studentów w Senacie, radach wydziałów   

  oraz komisjach i pozostają nieobsadzone do czasu zakończenia procedury wyboru nowych   

  przedstawicieli.  

 

 

 

Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  


