
 

 

 

ZAPROSZENIE 

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

27 czerwca 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 Joanny Hildebrand i wyznaczenie  

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

3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Bodyła i wyznaczenie  

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

4. Komunikaty i informacje 

5. Sprawy dydaktyczne: 

a) korekty w programach studiów na kierunku biologia studia I i II stopnia (dot. studentów, 

którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2017/18 i 2018/19)                           ref.: dr J. Łubocka 

b) korekty w programach studiów na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna studia 

I stopnia (dot. studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2018/19)  

ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

c) korekty w programach studiów na kierunku mikrobiologia studia I stopnia (dot. studentów, 

którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2017/18 i 2018/19)                   ref.: dr B. Futoma-Kołoch 

d) korekty w programach studiów na kierunku biologia człowieka studia I stopnia 

(dot. studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akad. 2017/18 i 2018/19)   ref.: dr E. Cieplak 

6. Wniosek o nadanie mgr Magdalenie Lis stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                     

7. Wniosek o nadanie mgr Hannie Moniuszko stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

8. Wniosek o nadanie mgr Marcie Konikiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

9. Wniosek o nadanie mgr Agnieszce Łątce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                      ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

10. Wniosek o nadanie mgr. lek. Przemysławowi Dudzie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                      ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

11. Wniosek o zatrudnienie:        ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

a) dr. Grzegorza Swachy na stanowisku adiunkta w Pracowni Ekologii Roślinności Ogrodu 

Botanicznego  

b) dr Adama Rajsza na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony 

Środowiska 

c) dr Kamili Reczyńskiej na stanowisku adiunkta w Z-dzie Botaniki IBŚ 

d) mgr. Adama Kotowskiego na stanowisku asystenta w Z-dzie Paleozoologii IBŚ 

e) dr Agnieszki Łątki na stanowisku adiunkta w Z-dzie Biologii Patogenów i Immunologii IGM 



 

 

f) dr Kingi Plewy-Tutaj na stanowisku adiunkta w Z-dzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony 

Środowiska IGM 

g) mgr Natalii Kuśmierek na stanowisku asystenta w Z-dzie Parazytologii IGM  

h) mgr Anny Wieczyńskiej na stanowisku asystenta w Z-dzie Fizykochemii Drobnoustrojów IGM 

i) mgr Justyny Roszkowiak na stanowisku asystenta w Katedrze Biologii Człowieka 

12. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie dr hab. Marty Borowiec prof. 

UWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony        ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

13. Wniosek o zatrudnienie mgr Urszuli Ratajczak na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu 

w Zakładzie Paleozoologii IBŚ                                                            ref.: dr hab. prof. K. Stefaniak 

14. Wniosek o poparcie zgłoszenia kandydatury dr Urszuli Ratajczak do nagrody „Iuvenes 

Wratislaviae”                                                                                     ref.: dr hab. prof. K. Stefaniak 

15. Wniosek o odwołanie dr Agaty Dorotkiewicz-Jach ze składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu ds. jakości kształcenia-biologia i powołanie dr Bożeny 

Futomy-Kołoch do składu w/w zespołów                                     ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

16. Wolne wnioski 

17. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2019 r. 

                                                                                                                     

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 
Uchwały z dnia 22 maja 2019 r.: 

 Uchwała Nr 94_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim.pdf 
 Uchwała Nr 99_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie wystąpienia do CKdsST.pdf 

 
Uchwały z dnia 29 maja 2019 r.: 

 Uchwała Nr 100_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie programów kształcenia w Szkole 
Doktorskiej UWr.pdf 

 Uchwała Nr 101_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
UWr.pdf 

 Uchwała Nr 102_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego.pdf 
  

 Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 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.) 
 ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 

likwidacji Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale 
Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

  Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

  Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 Zarządzenie Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie limitów 
przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku 

akademickim 2019/2020 
 ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 

limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w 
roku akademickim 2019/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych 
opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19780/uchwala-nr-94_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-22-w-sprawie-regulaminu-studiow-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19780/uchwala-nr-94_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-22-w-sprawie-regulaminu-studiow-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19784/uchwala-nr-99_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-22-w-sprawie-wystapienia-do-ckdsst.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19969/uchwala-nr-100_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19969/uchwala-nr-100_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19970/uchwala-nr-101_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19970/uchwala-nr-101_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19971/uchwala-nr-102_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-uchwalenia-statutu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19971/uchwala-nr-102_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-05-29-w-sprawie-uchwalenia-statutu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19699/nr-72_2019-z-dnia-13052019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dn-3102012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19699/nr-72_2019-z-dnia-13052019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dn-3102012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19699/nr-72_2019-z-dnia-13052019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dn-3102012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19699/nr-72_2019-z-dnia-13052019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-117_2012-rektora-uwr-z-dn-3102012-r-wprowadzajace-regulamin-premiowania-pracownikow-uwr-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19736/nr-74_2019-z-dnia-15052019-r-w-sprawie-likwidacji-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wydziale-nauk-biologicznych-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19736/nr-74_2019-z-dnia-15052019-r-w-sprawie-likwidacji-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wydziale-nauk-biologicznych-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19736/nr-74_2019-z-dnia-15052019-r-w-sprawie-likwidacji-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-instytucie-genetyki-i-mikrobiologii-na-wydziale-nauk-biologicznych-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19770/nr-75_2019-w-sprawie-utworzenia-kolegiow-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19770/nr-75_2019-w-sprawie-utworzenia-kolegiow-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19792/nr-76_2019-zmiana-do-75_2019_kolegiasd.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19792/nr-76_2019-zmiana-do-75_2019_kolegiasd.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/19792/nr-76_2019-zmiana-do-75_2019_kolegiasd.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20043/nr-79_2019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-organizacji-procesu-dydaktycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20043/nr-79_2019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-organizacji-procesu-dydaktycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20042/nr-81_2019-z-dnia-5062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20042/nr-81_2019-z-dnia-5062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20042/nr-81_2019-z-dnia-5062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20068/nr-83_2019-z-dnia-6062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20068/nr-83_2019-z-dnia-6062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20068/nr-83_2019-z-dnia-6062019-r-w-sprawie-limitow-przyjec-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-wroclawskiego-na-ksztalcenie-rozpoczynajace-sie-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20081/nr-84_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z-tych-oplat-studentow-i-doktorantow-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20081/nr-84_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z-tych-oplat-studentow-i-doktorantow-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20081/nr-84_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z-tych-oplat-studentow-i-doktorantow-uwr.pdf


 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 
wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w 
Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. ustalające zakresy 
działania Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych 

 ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
kodów Szkoły Doktorskiej 

 ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie 
systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

zasad i trybu składania oświadczeń związanych z członkostwem w pierwszej radzie dyscypliny naukowej, 
radzie wydziału oraz z pełnieniem funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

  
 
  
 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20080/nr-85_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr-dla-studentow-rozpoczynajacych-studia-od-roku-akademickiego-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20080/nr-85_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr-dla-studentow-rozpoczynajacych-studia-od-roku-akademickiego-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20080/nr-85_2019-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr-dla-studentow-rozpoczynajacych-studia-od-roku-akademickiego-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20113/nr-86_2019-z-dnia-11062019-r-regulamin-swiadczen-dla-studentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20113/nr-86_2019-z-dnia-11062019-r-regulamin-swiadczen-dla-studentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20173/nr-87_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kompetencji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20173/nr-87_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kompetencji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20173/nr-87_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kompetencji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20173/nr-87_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kompetencji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20174/n-88_2019-z-dnia-13062019-r-kody-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20174/n-88_2019-z-dnia-13062019-r-kody-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20172/nr-89_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20172/nr-89_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20172/nr-89_2019-z-dnia-13062019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20175/nr-90_2019-z-dnia-13062019-r-harmonogram-szkola-doktorska.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20175/nr-90_2019-z-dnia-13062019-r-harmonogram-szkola-doktorska.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20175/nr-90_2019-z-dnia-13062019-r-harmonogram-szkola-doktorska.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20133/nr-91_2019-z-dnia-14062019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-79_2019-rektora-uwr-z-dnia-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-organizacji-procesu-dydaktycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20133/nr-91_2019-z-dnia-14062019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-79_2019-rektora-uwr-z-dnia-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-organizacji-procesu-dydaktycznego-w-uwr.pdf
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