
 

 

  

 

 

 

 

    

 

      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 

22 czerwca  2018 r. o godz. 10,15  
    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Uchwała w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego drowi Janowi Urbanowi  

        ref. dr hab. Piotr Owczarek  

4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas 

nieokreślony 

       w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego: 

 

a. dr Pauliny Dudzik-Deko 

b. dr Anny Grochowskiej 

c. dra Krzysztofa Kołodziejczyka 

d. dr Hanny Ojrzyńskiej  

e. dra hab. Roberta Szmytkie 

f. dra Przemysława Tomczaka  

 

5. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas 

nieokreślony 

       w Instytucie Nauk Geologicznych : 

 

a. dra Grzegorza Gila 

b. dr Marty Jakubiak  

c. dr Elżbiety Słodczyk 

d. dra Artura Sobczyka 

e. dra Piotra Wojtulka  

         ref. dr hab. Jakub Kierczak prof. 

UWr  

6. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia zatrudnienia na  stanowisku asystenta w 

IGRR: 

a. mgra  Sławomira Czerwińskiego  

b. mgr Małgorzaty Świerczyńskiej-Chlaściak  ref. dyrektor IGRR 

 

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Krystyny Choma-

Moryl prof. UWr na stanowisku profesora UWr do 31 stycznia 2019 roku  

ref. dziekan  

8. Zaopiniowanie wniosku  o nagrodę PAN „Iuvenes Wratislaviae”  dla  dr Magdaleny 



Matusiak- Małek        ref. dziekan  

 

9. Zaopiniowanie wniosku  o nagrodę PAN „Iuvenes Wratislaviae”  dla  dra Mateusza 

Strzeleckiego  

 

ref. prof. dr hab. Piotr Migoń  

 

10.   Zgłoszenie dwóch kandydatów Wydziału na członków Rady Narodowego Centrum Nauki  

ref. dziekan  

 

11.  Zaopiniowanie  zmian w programie studiów  na kierunku : 

 Geologia 

 Inżyniera geologiczna     ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING  

 

12.  Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na  podstawie umowy - zlecenia   w celu   

 przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  : 

a. dr  Anny Lower 

b. dra Włodzimerza Ranoszka  

c. dr Kamili Urbańskiej 

d. mgra Jacka Zajączkowskiego 

      ref. dyrektor ds. dydaktycznych IGRR 

 

13.  Wolne wnioski 

14.  Przyjęcie protokołu Rady Wydziału , która odbyła się 20 kwietnia 2018 r.  

 

  
 W komunikatach dziekan podaje  : 
 

- Laureatami konkursów NCN z naszego wydziału zostali : 

 

 
Opus 

 dr hab. Agnieszka Latocha 

Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej 

      

 

 prof.  dr hab. Zdzisław Jary  

Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego 

Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy. 

            

 

 prof.zw. dr hab. Jacek Puziewicz  

  

Zapis dynamiki płaszcza Ziemi w ksenolitach z wulkanu Oku (Kamerun, Afryka)      

 

Preludium  

 mgr Jacek Janusz Skurzyński 

Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego późnoplejstoceńskich sekwencji 

lessowo-glebowych Polski w kontekście zmian paleośrodowiskowych i paleoklimatycznych . 

 

- Praca magisterska „Mikroskalowe  preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie 

poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia „Górażdże” autorstwa pani mgr Aleksandry Kolanek 

otrzymała III nagrodę  w XXXV  Konkursie PTG. Opiekunem naukowych jest profesor Mariusz 

Szymanowski.  

 

- prof. zw. dr hab. Piotr Migoń został powołany do składu Rady Redakcyjnej Przeglądu    

Geologicznego  i  na redaktora działu Geomorfologia .     

 

 

  

 

  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/393562-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391196-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391246-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391246-pl.pdf


- Zarządzenie  Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w 

sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

      Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14645/nr-79_2018-z-dnia-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14645/nr-79_2018-z-dnia-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf

