
 

 

  

 

 

 

 

    

 

      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 

20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.15  
     

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta naukowego, post-doc 

       do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery na realizację projektu w ramach konkursu OPUS 

 

        ref. dr hab. Małgorzata Werner   

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dra Wojciecha Śliwińskiego na czas określony na 

stanowisku starszego wykładowcy  
                                                                      ref. dyrektor ING dr hab. Krystyna Choma - Moryl prof. UWr  

 

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Dariusza Krzyszkowskiego w 

Zakładzie Geografii Fizycznej IGRR w wymiarze 1/10 etatu od 1 października 2018 roku na czas 

nieokreślony.  

ref. dyrektor IGRR dr hab. Mariusz Szymanowski prof.UWr  

 

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie: 

a. utworzenia  Centrum Transferu Technologii w Uniwersytecie Wrocławskim; 

b. zatwierdzenia Regulaminu CTT   
 ref. dziekan , dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

7. Sprawy dydaktyczne. 

 

8. Wolne wnioski. 

 

9. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 16 marca 2018 r. 

 
 W komunikatach dziekan podaje  : 

 
 Uchwałę 29/2018 Senatu UWr z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku inżynieria 

geologiczna na poziomie studiów drugiego stopnia; 
 

 Zarządzenie Nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2018 r. 

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w 
tym: GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych, Ocena zasobów środowiska i zagrożeń 
środowiskowych, Ochrona Atmosfery i Zarządzania Jakością Powietrza, Surowce energetyczne i źródła 
odnawialne energii ; 

 
 Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie zaopiniował wnioski o zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jakuba Kierczaka i dr hab. Anny Pietranik na czas 
nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2018r.; 
 

 

Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  


