
 
               ZAPROSZENIE 

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

26 kwietnia 2018 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Komunikaty i informacje 

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

profesora dr hab. prof. Małgorzacie Daczewskiej                               ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa   

4. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli 

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

5. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

6. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty 

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

7. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej (biologia-zoologia) 

w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz                                  ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

8. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w 

przewodzie doktorskim mgr. Radosława Gila                                        ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

9. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w przewodach doktorskich: 

a) mgr. Mariusza Chrabąszcza                                                          ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

b) mgr Angeliki Dawidowicz 

c) mgr. Radosława Gila 

d) mgr Moniki Jaworskiej 

e) mgr Agaty Kiałki 

f) mgr Małgorzaty Klimowicz 

g) mgr. Krzysztofa Kolendy 

h) mgr Marty Konikiewicz 

i) mgr Katarzyny Kozyra 

j) mgr Zofii Król 

k) mgr Anny Lemanik 

l) mgr Kingi Leśniańskiej 

m) mgr Renaty Łojko 

n) mgr. Tomasza Majtyki 

o) mgr Eweliny Myśków 

p) mgr Anny Osińskiej-Dzienniak 

q) mgr. Pawła Pecha 

r) mgr Agnieszki Piróg 

s) mgr Agaty Piwnik 



t) mgr. Adama Rajsza 

u) mgr Urszuli Ratajczak 

v) mgr. Grzegorza Skórzewskiego 

w) mgr Małgorzaty Stach 

x) mgr Edyty Turniak 

y) mgr Pauliny Turowicz 

z) mgr Katarzyny Tyszeckiej 

aa) mgr Aleksandry Wasińskiej 

bb) mgr Katarzyny Zarzeckiej – Szubińskiej 

cc) mgr Elżbiety Żołubak 

10. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn 

                                                                                                    ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

11. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha 

                                                                                                          ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

12. Wniosek o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha  

ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

13.  Wniosek o powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny 

Kostyn                                                                                            ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

14. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w 

przewodzie doktorskim mgr. Kamila Szymusiaka                                  ref.: prof. dr hab. G. Kłobus  

15. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w przewodach doktorskich: 

a) mgr. Tomasza Bąkowskiego                                                            ref.: prof. dr hab. G. Kłobus  

b) mgr. Mateusza Berezowskiego 

c) mgr. Marka  Brodzkiego 

d) mgr Patrycji Brzdąk 

e) mgr Dagmary Jakubowskiej 

f) mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy 

g) mgr. Mikołaja Kaźmierczaka 

h) mgr Anny Kostyn 

i) mgr Anny Lewickiej 

j) mgr Agnieszki Łątki 

k) mgr Katarzyny Morki 

l) mgr. Seweryna Muchy 

m) mgr. Emila Palucha 

n) mgr Eweliny Posyniak 

o) mgr. Bartosza Roszniowskiego 

p) mgr Anny Szewczyk                                                                               

16. Wniosek o zaopiniowanie regulaminu jednostki administracji centralnej Centrum Transferu 

Technologii – CTT                                                                            ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

17. Wolne wnioski  

18. Przyjęcie protokołu z dnia 22 marca 2018 r.                                                    

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych 

dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 



 
Uchwały z dnia 21 marca 2018 r.: 

 Uchwała Nr 24_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zmiany w Komisji Etyki.pdf 
 Uchwała Nr 25_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli 

akademickich.pdf 
 Uchwała Nr 26_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf 
 Uchwała Nr 34_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku 

akademickim 2018-2019.pdf 
 Uchwała Nr 35_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i 

konkursów.pdf 
 Uchwała Nr 36_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-13 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 

2018-2019.pdf 
 Uchwała Nr 37_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż 

nieruchomości - Garbary 11.pdf 
 Uchwała Nr 38_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż 

nieruchomości - Szajnochy 10.pdf 
 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 

uchylenia niektórych zarządzeń 
 ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu obsługi medialnej wydarzeń organizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. wprowadzające 

zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w 

sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych 
rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku 
akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019 

 ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej 

Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w 
roku akademickim 2018/2019 

 ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej 
Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w 

Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 
 ZARZĄDENIE Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie 

likwidacji specjalizacji nauczycielskiej biologia z chemią na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na 
kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. wprowadzające 
zmiany do zarządzenia Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, 

archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i 
przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) 

 ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

 ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2018 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 41/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

  

  
  

 

  
 

 
 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13666/uchwala-nr-24_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-03-21-w-sprawie-zmiany-w-komisji-etyki.pdf
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