
 

 

 

ZAPROSZENIE 

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

21 marca 2019 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adriana Marciszaka 

i wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej                                ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

3. Komunikaty i informacje 

4. Sprawy dydaktyczne                                                              

a) wprowadzenie do oferty zajęć dla studentów I i II stopnia kierunków biologia, biologia 

człowieka i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na rok 2018/19 dodatkowych 

przedmiotów do wyboru realizowanych w ramach programu Visiting Professors 

ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

b) wniosek o zmianę programu indywidualnego toku studiów (ITS) studentki Klary Stryjewskiej 

ref.: dr E. Myśkow                                                                            

5. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. prof. Cezaremu 

Mitrusowi z UP oraz powołanie zespołu w celu przygotowania uchwał dot. powołania 

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

6. Wniosek o nadanie dr Alicji Dołzbłasz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia                     ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

7. Wniosek o nadanie mgr Dagmarze Jakubowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia                                                          ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

8. Wniosek o nadanie mgr Ewie Gajdzie stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, 

dyscyplinie biologia                                                                           ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                         

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Zbigniewa Łobasa, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych, wyznaczenie recenzentów i komisji 

doktorskiej                                                                                        ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Dagmary Dyczko, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

11. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jacka Stefaniaka, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych                  ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Adama Kotowskiego, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych, wyznaczenie recenzentów i komisji 

doktorskiej                                                                                        ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

13. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr 

Magdaleny Lis                                                                                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 



 

 

14. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sylwii 

Kiercul                                                                                              ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

15. Wniosek o zmianę promotora w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

16. Wniosek o powołanie dr. hab. inż. Marcina Kadeja do składu Wydziałowej komisji ds. 

przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia środowiskowa)         ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

17. Wniosek o zatrudnienie dr Beaty Orzechowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii i 

Neurobiologii Molekularnej w wymiarze ½ etatu na czas określony            ref.: prof. dr hab. D. Rakus 

18. Wniosek o przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Kolegium 

Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych                                   ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

19. Wniosek o utworzenie: 

a) Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony 

Bezkręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej  

b) Pracowni Biologii Płazów w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu 

Biologii Środowiskowej  

c) Pracowni Morfologii Ewolucyjnej w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców 

Instytutu Biologii Środowiskowej  

d) Pracowni Neuroetologii w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu 

Biologii Środowiskowej  

e)  Pracowni Biologii Ryb w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu 

Biologii Środowiskowej                                                                               ref.: prof. dr hab. D. Tarnawski 

20. Wolne wnioski 

21. Przyjęcie protokołu z dnia 21 lutego 2019 r. 

                                                                                                                     

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 
Uchwały z dnia 20 lutego 2019 r.: 

 Uchwała Nr 09_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów.pdf 
 Uchwała Nr 10_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora CTT.pdf 

 Uchwała Nr 11_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady 
Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf 

 Uchwała Nr 12_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf 

Uchwała z dnia 6 marca 2019 r.: 
  Uchwała Nr 13_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-06 w sprawie kandydatów do RDN.pdf 

  
 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form 
zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze 
środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. 
wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących 
nauczycielami akademickimi (z późn. zm.) 

  

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17198/uchwala-nr-09_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-02-20-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-finansow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17199/uchwala-nr-10_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-02-20-w-sprawie-opinii-o-powolaniu-dyrektora-ctt.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17200/uchwala-nr-11_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-02-20-w-sprawie-sposobu-powolania-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17200/uchwala-nr-11_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-02-20-w-sprawie-sposobu-powolania-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17201/uchwala-nr-12_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-02-20-w-sprawie-wzorow-dyplomow-ukonczenia-studiow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17324/uchwala-nr-13_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-06-w-sprawie-kandydatow-do-rdn.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17330/nr-13_2019-z-dnia-1032019-r-zm-zarz-nr-70_2015-z-dn-1062015-r-w-spr-form-zatrudnienia-i-sposobow-wynagradzania-osob-zaangazowanych-w-realizacje-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pozabudzetowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17330/nr-13_2019-z-dnia-1032019-r-zm-zarz-nr-70_2015-z-dn-1062015-r-w-spr-form-zatrudnienia-i-sposobow-wynagradzania-osob-zaangazowanych-w-realizacje-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pozabudzetowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17330/nr-13_2019-z-dnia-1032019-r-zm-zarz-nr-70_2015-z-dn-1062015-r-w-spr-form-zatrudnienia-i-sposobow-wynagradzania-osob-zaangazowanych-w-realizacje-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pozabudzetowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17330/nr-13_2019-z-dnia-1032019-r-zm-zarz-nr-70_2015-z-dn-1062015-r-w-spr-form-zatrudnienia-i-sposobow-wynagradzania-osob-zaangazowanych-w-realizacje-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pozabudzetowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17330/nr-13_2019-z-dnia-1032019-r-zm-zarz-nr-70_2015-z-dn-1062015-r-w-spr-form-zatrudnienia-i-sposobow-wynagradzania-osob-zaangazowanych-w-realizacje-projektow-finansowanych-ze-srodkow-pozabudzetowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17325/nr-14_2019-z-dnia-5032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dnia-310-2012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17325/nr-14_2019-z-dnia-5032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dnia-310-2012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17325/nr-14_2019-z-dnia-5032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dnia-310-2012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17325/nr-14_2019-z-dnia-5032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dnia-310-2012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf

