
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 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 września 2017 r. o godz. 10.15  
      
 Proponowany porządek obrad:  

  

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Powołanie komisji w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora drowi hab. Tomaszowi Niedzielskiemu prof.UWr  

 

ref. dziekan prof. H. Marszałek 

 

4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania drowi Robertowi Szmytkie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego.  

        ref. dr hab. Małgorzata Werner  

 

5. Wyznaczenie 3 członków komisji - sekretarza , członka i recenzenta- w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Sylwii Dołzbłasz.  

ref. dziekan prof. H. Marszałek 

 

  

6. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Łukasza Pleśniaka na stanowisku adiunkta w ING. 

 

ref. dziekan prof. H. Marszałek 

 

7. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgr Mileny Różyckiej na stanowisku asystenta w IGRR.

  

ref. dziekan prof. H. Marszałek 

 

8. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Bartłomieja Mizińskiego na stanowisku adiunkta, 

na etacie naukowym finansowanym z projektu TANGO.      

  

ref. dyrektor IGRR 

 

9. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia dr hab. Annie Góreckiej - Nowak urlopu naukowego w 

roku akademickim 2017/2018.  

        ref. dyrektor ING  

  

10.  Wyrażenie opinii w sprawie szczegółowych kryteriów : 

a. przyznania zwiększenia stypendium dla pierwszego roku na rok ak. 2017/2018 

b. przyznawania stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018/2019 

c. przyznawania zwiększenia stypendium w roku ak.2018/2019 

         ref. prodziekan dr hab. Jakub Kierczak  



 

 

 

        

        

11. Wyrażenie opinii dotyczących wniosków studentów o przyznanie  stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia.      ref. prodziekan dr hab. Jakub Kierczak 

 

12. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia  na podstawie umowy cywilno-  prawnej  w celu 

prowadzenia zajęć   dydaktycznych w ING  

 

a. dra inż. Jacka Burdzińskiego  

b. dra inż. Andrzeja Pawłowskiego  

c. dr inż. Joanny Stróżyk     ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING  

 

 

13.  Wolne wnioski. 

 

14.  Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 23 czerwca 2017 r.  

 

        Dziekan: dr hab.  Henryk Marszałek prof. UWr  

 

 


