
 

 

 

ZAPROSZENIE 

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

25 kwietnia 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 Katarzyny Sokołowskiej 

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

3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Myśkow i wyznaczenie 

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

4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Alicji Banasiak i wyznaczenie 

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

5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Redy i wyznaczenie 

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

6. Komunikaty i informacje 

7. Sprawy dydaktyczne                                                              

a) wniosek o zatwierdzenie zasad rekrutacji na rok akad. 2020/21 na kierunki studiów I i II 

stopnia prowadzone na WNB i MSOŚ                                                           ref.: dr J. Łubocka 

b) wniosek o utworzenie kolegium Szkoły Doktorskiej na Wydziale Nauk Biologicznych w 

dyscyplinie nauki biologiczne                                                      ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

c) wniosek o zatwierdzenie propozycji programu kształcenia realizowanego w kolegium Szkoły 

Doktorskiej w dyscyplinie nauki biologiczne od roku akad. 2019/20                          

ref.: dr hab. prof. D. Kiewra 

d) wniosek o zatwierdzenie propozycji zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na program 

kształcenia w kolegium w dyscyplinie nauki biologiczne na rok akad. 2019/20 

                                          ref.: dr hab. prof. D. Kiewra 

8. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Gabrieli Bugli-

Płoskońskiej prof. UWr, wyznaczenie 10 kandydatów na recenzentów oraz powołanie zespołu w 

celu przygotowania uchwały dot. poparcia wniosku o nadanie tytułu      

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

9. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Ewie Obłąk prof. UWr, 

wyznaczenie 10 kandydatów na recenzentów oraz powołanie zespołu w celu przygotowania 

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

10. Wniosek o wyznaczenie 10 kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora dr. hab. Cezaremu Mitrusowi, prof. UP                                ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

11. Wniosek o nadanie mgr. Grzegorzowi Swacha stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, 

dyscyplinie biologia oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                     

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Natalii Kuśmierek, powołanie promotora, 

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



 

 

13. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dariusza Sobczaka, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

                  ref.: dr hab. prof. M. Borowiec  

14. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Czułowskiej, powołanie promotora, 

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

15. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kazienko, powołanie promotora, 

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

16. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karola Torzewskiego, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

17. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Remigiusza Zielińskiego, powołanie 

promotora, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych  

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

18. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Sienkiewicza, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

19. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Pyrki, powołanie promotora, wyznaczenie 

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

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

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

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

Agnieszki Piróg                                                                                  ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

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

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

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

Grzegorza Skórzewskiego                                                                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

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

Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej                                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

25. Wniosek o zmianę recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja 

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

26. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Malwiny Goździk, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. prof. W. Umławska 

27. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Natalii Napieraj, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

    ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

28. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk, powołanie 

promotora, promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji 

egzaminacyjnych                                                                                                        ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

29. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rogera Sitka, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 



 

 

30. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Małas, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych                      ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

31. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Sperudy, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

32. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Lech, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

33. Wniosek o odmowę wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Rewak-Soroczyńskiej 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

34. Wniosek o likwidację Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i 

Mikrobiologii                                                                                  ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

35. Wolne wnioski 

36. Przyjęcie protokołu z dnia 21 marca 2019 r. 

                                                                                                                     

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

 Uchwała Nr 24_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów.pdf 
 Uchwała Nr 25_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli 

akademickich.pdf 

 Uchwała Nr 26_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf 
 Uchwała Nr 27_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu powołania 

pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf 

 Uchwała Nr 28_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie powołania członków pierwszej Rady 
Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf 

 Uchwała Nr 29_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia 

członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf 
 Uchwała Nr 63_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zasad rekrutacji na indywidualne studia 

międzydziedzinowe.pdf 
  

 
Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające 

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 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 
zmiany nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych 

 ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych 
 ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

utworzenia specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia na stacjonarnych studiach drugiego 
stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w 

sprawie wprowadzenia zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych 
rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku 
akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające 

„Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadzoną 
zarządzeniem Nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. (z późn. zm.) 

 ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie 
utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

  
  

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18886/uchwala-nr-24_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-finansow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18887/uchwala-nr-25_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-nagrod-mnisw-dla-nauczycieli-akademickich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18887/uchwala-nr-25_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-nagrod-mnisw-dla-nauczycieli-akademickich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18888/uchwala-nr-26_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-odznaczen-panstwowych-i-resortowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18889/uchwala-nr-27_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-sposobu-powolania-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18889/uchwala-nr-27_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-sposobu-powolania-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18890/uchwala-nr-28_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-powolania-czlonkow-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18890/uchwala-nr-28_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-powolania-czlonkow-pierwszej-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18891/uchwala-nr-29_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-wysokosci-miesiecznego-wynagrodzenia-czlonkow-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18891/uchwala-nr-29_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-wysokosci-miesiecznego-wynagrodzenia-czlonkow-rady-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18925/uchwala-nr-63_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-indywidualne-studia-miedzydziedzinowe.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/18925/uchwala-nr-63_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-03-20-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-indywidualne-studia-miedzydziedzinowe.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19114/nr-16_2019-z-dnia-07032019-r-zmiana-do-10_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19114/nr-16_2019-z-dnia-07032019-r-zmiana-do-10_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19114/nr-16_2019-z-dnia-07032019-r-zmiana-do-10_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19114/nr-16_2019-z-dnia-07032019-r-zmiana-do-10_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19068/nr-17_2019-z-dnia-14032019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-zakladu-genetyki-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wydziale-nauk-biologicznych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19068/nr-17_2019-z-dnia-14032019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-zakladu-genetyki-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wydziale-nauk-biologicznych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19067/nr-18_2019-z-dnia-21032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-17_2019-rektora-uniwersytetu-wroclawskiego-z-dnia-14032019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-zakladu-genetyki-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19067/nr-18_2019-z-dnia-21032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-17_2019-rektora-uniwersytetu-wroclawskiego-z-dnia-14032019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-zakladu-genetyki-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19067/nr-18_2019-z-dnia-21032019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-17_2019-rektora-uniwersytetu-wroclawskiego-z-dnia-14032019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-zakladu-genetyki-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19239/nr-20_2019-z-dnia-26032019-r-w-spr-utworzenia-specjalnosci-biologia-eksperymentalna-i-mikrobiologia-na-stacjonarnych-studiach-drugiego-stopnia-na-kierunku-biologia-na-wnb-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19239/nr-20_2019-z-dnia-26032019-r-w-spr-utworzenia-specjalnosci-biologia-eksperymentalna-i-mikrobiologia-na-stacjonarnych-studiach-drugiego-stopnia-na-kierunku-biologia-na-wnb-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19239/nr-20_2019-z-dnia-26032019-r-w-spr-utworzenia-specjalnosci-biologia-eksperymentalna-i-mikrobiologia-na-stacjonarnych-studiach-drugiego-stopnia-na-kierunku-biologia-na-wnb-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19238/nr-21_2019-z-dn-29032019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-31_2017-rektora-uwr-z-dnia-13032017-roku-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-przyjmowania-i-uruchamiania-programow-ksztalcenia-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19238/nr-21_2019-z-dn-29032019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-31_2017-rektora-uwr-z-dnia-13032017-roku-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-przyjmowania-i-uruchamiania-programow-ksztalcenia-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19238/nr-21_2019-z-dn-29032019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-31_2017-rektora-uwr-z-dnia-13032017-roku-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-przyjmowania-i-uruchamiania-programow-ksztalcenia-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19238/nr-21_2019-z-dn-29032019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-31_2017-rektora-uwr-z-dnia-13032017-roku-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-przyjmowania-i-uruchamiania-programow-ksztalcenia-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19264/nr-22_2019-z-dnia-29032019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-uslugi-edukacyjne-swiadczone-w-uwr-dla-cykli-dydaktycznych-rozpoczynajacych-sie-w-roku-akademickim-2019-2020-oraz-dla-cykli-ktore-rozpoczely-sie-w-rok.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19264/nr-22_2019-z-dnia-29032019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-uslugi-edukacyjne-swiadczone-w-uwr-dla-cykli-dydaktycznych-rozpoczynajacych-sie-w-roku-akademickim-2019-2020-oraz-dla-cykli-ktore-rozpoczely-sie-w-rok.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19264/nr-22_2019-z-dnia-29032019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-uslugi-edukacyjne-swiadczone-w-uwr-dla-cykli-dydaktycznych-rozpoczynajacych-sie-w-roku-akademickim-2019-2020-oraz-dla-cykli-ktore-rozpoczely-sie-w-rok.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19264/nr-22_2019-z-dnia-29032019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-uslugi-edukacyjne-swiadczone-w-uwr-dla-cykli-dydaktycznych-rozpoczynajacych-sie-w-roku-akademickim-2019-2020-oraz-dla-cykli-ktore-rozpoczely-sie-w-rok.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19251/nr-24_2019_zm-do-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19251/nr-24_2019_zm-do-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19251/nr-24_2019_zm-do-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19252/nr-25_2019_szkola-doktorska.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19252/nr-25_2019_szkola-doktorska.pdf


 

 

 


