
 
               ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 

22 marca 2018 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Komunikaty i informacje 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Małgorzacie 

Daczewskiej oraz powołanie zespołu w celu przygotowania uchwał dot. powołania recenzentów i 

poparcia wniosku o nadanie tytułu                                                    ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński   

4. Sprawy dydaktyczne:                                                               ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska   

a) wniosek o zatwierdzenie limitów przyjęć w obrębie specjalności na III roku biologii w roku 

akad. 2018/19                                                

5. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Szewczyk      ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

6. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk                                           ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

7. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w 

przewodach doktorskich:                                                                      ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

a) mgr Tomasza Bąkowskiego 

b) mgr Mateusza Berezowskiego 

c) mgr Marka Brodzkiego 

d) mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy 

e) mgr Mikołaja Kaźmierczaka 

f) mgr Anny Kostyn 

g) mgr Anny Lewickiej 

h) mgr Agnieszki Łątki 

i) mgr Katarzyny Morki 

j) mgr Seweryna Muchy 

k) mgr Emila Palucha 

l) mgr Bartosza Roszniowskiego 

8. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w 

przewodach doktorskich:                                                                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

a) mgr Tomasza Majtyki 

b) mgr Renaty Łojko  

c) mgr Kingi Leśniańskiej  

d) mgr Zofii Król 

e) mgr Katarzyny Kozyra  

f) mgr Marty Konikiewicz 

g) mgr Małgorzaty  Klimowicz  



h) mgr Agaty Kiałki  

i) mgr Moniki Jaworskiej 

j) mgr Angeliki Dawidowicz 

k) mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej 

l) mgr Aleksandry Wasińskiej 

m) mgr Katarzyny Tyszeckiej  

n) mgr Katarzyny Turzańskiej-Pietras  

o) mgr Pauliny Turowicz  

p) mgr Edyty Turniak 

q) mgr Małgorzaty Stach 

r) mgr Adama Rajsza 

s) mgr Agaty Piwnik 

t) mgr Anny Osińskiej-Dzienniak  

u) mgr Eweliny Myśków  

v) mgr Elżbiety Żołubak 

w) mgr Urszuli Ratajczak 

x) mgr Anny Lemanik 

9. Wniosek o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: 

a) dr Barbarze Maciejewskiej                                                    ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

b) dr. Rafałowi Ogórkowi                                                          ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

c) dr. Tomaszowi Olszakowi                                                      ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

d) dr Ludmile Polechońskiej                                            ref.: prof. dr hab. A. Samecka-Cymerman 

e) dr. Januszowi Wiśniewskiemu                                                      ref.: prof. dr hab. D. Rakus 

10. Wolne wnioski  

11. Przyjęcie protokołu z dnia 22 lutego 2018 r. 

                                                      

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 

Uchwały z dnia 21 lutego 2018 r.: 

 Uchwała Nr 16_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie odwołania przedstawicieli studentów z 
UKW i z komisji senackich.pdf 

 Uchwała Nr 17_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zmian w komisjach senackich.pdf 
 Uchwała Nr 18_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie przyjęcia opinii o Kandydacie do tytułu dhc 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf 

 Uchwała Nr 19_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów dyplomów 
ukończenia studiów.pdf 

Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, 

świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania 

 ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości 
kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia 

 ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13450/uchwala-nr-16_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-w-sprawie-odwolania-przedstawicieli-studentow-z-ukw-i-z-komisji-senackich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13450/uchwala-nr-16_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-w-sprawie-odwolania-przedstawicieli-studentow-z-ukw-i-z-komisji-senackich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13451/uchwala-nr-17_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13452/uchwala-nr-18_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-w-sprawie-przyjecia-opinii-o-kandydacie-do-tytulu-dhc-uniwersytetu-jagiellonskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13452/uchwala-nr-18_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-w-sprawie-przyjecia-opinii-o-kandydacie-do-tytulu-dhc-uniwersytetu-jagiellonskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13453/uchwala-nr-19_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-dyplomow-ukonczenia-studiow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13453/uchwala-nr-19_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-02-21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-dyplomow-ukonczenia-studiow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13387/nr-10_2018-z-dnia-14022018-r-w-spr-wzorow-swiadectwa-ukonczenia-studiow-podyplomowych-swiadectwa-ukonczenia-kursu-doksztalcajacego-swiadectwa-ukonczenia-szkolenia-oraz-w-sprawie-zasad-ich-sporzadzania-i-wydawania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13387/nr-10_2018-z-dnia-14022018-r-w-spr-wzorow-swiadectwa-ukonczenia-studiow-podyplomowych-swiadectwa-ukonczenia-kursu-doksztalcajacego-swiadectwa-ukonczenia-szkolenia-oraz-w-sprawie-zasad-ich-sporzadzania-i-wydawania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13387/nr-10_2018-z-dnia-14022018-r-w-spr-wzorow-swiadectwa-ukonczenia-studiow-podyplomowych-swiadectwa-ukonczenia-kursu-doksztalcajacego-swiadectwa-ukonczenia-szkolenia-oraz-w-sprawie-zasad-ich-sporzadzania-i-wydawania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13403/nr-11_2018-z-dnia-15022018-r-w-spr-okreslenia-szczegolowych-zadan-uczelnianej-komisji-ds-jakosci-ksztalcenia-oraz-zespolow-ds-jakosci-ksztalcenia-i-ds-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13403/nr-11_2018-z-dnia-15022018-r-w-spr-okreslenia-szczegolowych-zadan-uczelnianej-komisji-ds-jakosci-ksztalcenia-oraz-zespolow-ds-jakosci-ksztalcenia-i-ds-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13403/nr-11_2018-z-dnia-15022018-r-w-spr-okreslenia-szczegolowych-zadan-uczelnianej-komisji-ds-jakosci-ksztalcenia-oraz-zespolow-ds-jakosci-ksztalcenia-i-ds-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13404/nr-12_2018-z-dnia-15022018-r-w-sprawie-prowadzenia-i-raportowania-wybranych-dzialan-projakosciowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13404/nr-12_2018-z-dnia-15022018-r-w-sprawie-prowadzenia-i-raportowania-wybranych-dzialan-projakosciowych-w-uwr.pdf


 ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zmian organizacyjnych w 
Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r. wprowadzające 
zmiany do zarządzenia Nr 67/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w 

sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim (z późniejszymi zmianami) 

 ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r, w sprawie 
ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2018 r. 

 ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad 
sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich 
wydawania 
 

  
  

 

  
 

 
 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13509/nr-13_2018_kampus-grunwaldzki.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13509/nr-13_2018_kampus-grunwaldzki.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13528/nr_14_2018_zm-do-67_2001-ewidencja-sr_trwalych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13528/nr_14_2018_zm-do-67_2001-ewidencja-sr_trwalych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13528/nr_14_2018_zm-do-67_2001-ewidencja-sr_trwalych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13528/nr_14_2018_zm-do-67_2001-ewidencja-sr_trwalych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13529/nr_15_2018_odpisy-i-narzuty_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13529/nr_15_2018_odpisy-i-narzuty_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13572/nr-18_2018_zmiana-do-59_2017-wypelnianie-dyplomow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13572/nr-18_2018_zmiana-do-59_2017-wypelnianie-dyplomow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13572/nr-18_2018_zmiana-do-59_2017-wypelnianie-dyplomow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13572/nr-18_2018_zmiana-do-59_2017-wypelnianie-dyplomow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13572/nr-18_2018_zmiana-do-59_2017-wypelnianie-dyplomow.pdf

