
 

 

  

 

 

 

 

 

 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 

19 stycznia   2017 r. o godz. 10.15  
     

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów :  

 

 w kategorii wyróżniona praca doktorska -  dr  Artur Pędziwiatr   

 

ref. dr hab. Jakub Kierczak  

 w kategorii  wybitne osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

  

a. dr hab. Marek Błaś  

b. dr hab. Agnieszka Latocha           ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr  

 

4. Określenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku 

akademickim 2019/2020 na kierunki prowadzone na Wydziale.  

ref. prodziekan dr hab. Dariusz Ilnicki  

 

5. Zatwierdzenie wykazu przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się. 

 

ref. prodziekan dr hab. Dariusz Ilnicki  

 

6. Wyrażenie opinii w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim  

2019/2020 na kierunek ochrona środowiska .      

ref. dr hab. Maciej Górka prof. UWr  

 

7. Określenie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku ak. 2018/2019 

 
ref. prodziekan dr hab. Dariusz Ilnicki  

 

8. Określenie liczby stypendiów doktoranckich w roku ak. 2018/2019  

 

ref. prodziekan dr hab. Jakub Kierczak  

 

9. Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 

2018/2019      ref. kierownicy studiów doktoranckich  

 

10. Wyrażenie opinii w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku ak. 2018/2019 

 

ref. prodziekan dr hab. Jakub Kierczak  

ref. dyrektor MSOŚ dr hab. Maciej Górka prof. UWr   

 



 

11. Wyrażenie opinii w sprawie zniesienia studiów podyplomowych: 

 

GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych 

Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych 

       Ochrona Atmosfery i Zarządzania Jakością Powietrza  
          Surowce Energetyczne i Źródła Odnawialne Energii 

  
       ref. dziekan  

12. Zatwierdzenie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia 

obowiązującego od roku ak. 2018/2019 

ref. dr Małgorzata Wieczorek  

 

13. Zatwierdzenie zmian w  programie studiów  drugiego  stopnia na kierunku geografia  sp. 

Klimatologia i ochrona atmosfery obowiązującego od roku ak. 2018/2019 

ref. dr Małgorzata Wieczorek  

 

14. Wolne wnioski. 

 

15. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 15 grudnia 2017 r.  

 

 

 Komunikaty i informacje :  

 

 MNiSZW przyznało stypendium naukowe ,finansowane w latach 2018-2020 ,dr Magdalenie  

Matusiak w kategorii wybitny , młody naukowiec; 

 

 dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów mają obowiązek przeprowadzenia samooceny 

funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie kierowanych i nadzorowanych  

jednostek oraz złożenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 do dziekanatu do 

25 stycznia br. ; 

 

 

 do 8 lutego br. jednostki wydziału są zobowiązane do przygotowania sprawozdania z 

działalności jednostki za 2017 rok. 

 

 

         Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

 


