
 
               ZAPROSZENIE 

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

25 stycznia 2018 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Izabeli Jędrzejowskiej i 

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

3. Komunikaty i informacje        

4. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o zatwierdzenie limitów przyjęć na kierunek ochrona środowiska na rok akad. 

2018/19                                                                              ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

b) wniosek o poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru dla III roku studiów l stopnia kierunku 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w roku akad. 2017/18                  ref.: dr E. Szczęśniak 

c) wniosek o zatrudnienie dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej na umowę zlecenie do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych                                                ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

d) wniosek o wyrażenie zgody na indywidulany tok studiów (ITS) dla studentki Darii Artyszuk 

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

5. Wniosek o nadanie mgr. Sebastianowi Salata stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, 

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

6. Wniosek o nadanie mgr. Januszowi Wiśniewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia i wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

                                                      ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

7. Wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr Barbary Borkowskiej    ref.: dr hab. W. Umławska 

8. Wniosek o powołanie komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie 

doktorskim mgr Barbary Borkowskiej                                                                    ref.: dr hab. W. Umławska 

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

a) dr Magdaleny Cal na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki IGM      

b) mgr Katarzyny Kliś na stanowisku asystenta w KBC 

10. Wniosek o zatrudnienie mgr Adama Rajsza na stanowisku asystenta w Katedrze Ekologii, 

Biogeochemii i Ochrony Środowiska w wymiarze ½ etatu         ref.: prof. dr hab. A. Samecka-Cymerman 

11. Wnioski o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów: 

a) dr hab. Monice Krzyżanowskiej – osiągnięcie habilitacyjne                ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski 

b) dr. Mateuszowi Kędziorowi – wyróżniona rozprawa doktorska             ref.: prof. dr hab. J. Gutowicz 

12. Wolne wnioski  

13. Przyjęcie protokołu z dnia 21 grudnia 2017 r. 

                                                       

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 



 
Uchwały z dnia 20 grudnia 2017 r.: 
 Uchwała Nr 138_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie zmiany przewodniczącego i za-cy 

przewodniczącego Komisji Etyki.pdf 

 Uchwała Nr 139_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2018-2019.pdf 

 Uchwała Nr 140_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego za 2017 i 2018.pdf 

 Uchwała Nr 141_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 uchylająca uchwałę Nr 137_2007 Senatu UWr z dnia 28 
listopada 2007 r.pdf 

 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 138/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad 
wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie raportowania 
danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 

 ZARZĄDZENIE Nr 140/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
likwidacji Pracowni Izotopowej w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii 
Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad 

korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 144/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 129/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Systemu 
Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian 
organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 146/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. wprowadzające 

zmianę do zarządzenia Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim 
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