
 
                

ZAPROSZENIE 

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

24 maja 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 wprowadzenie zmian w ofercie przedmiotów do wyboru na kierunkach: 

a) biologia studia II stopnia                                                                              ref.: dr J. Łubocka 

b) genetyka i biologia eksperymentalna studia I i II stopnia                    ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

c) mikrobiologia studia I i II stopnia                                                      ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

4. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. prof. Dariuszowi 

Skarżyńskiemu oraz powołanie zespołu w celu przygotowania uchwał dot. powołania 

recenzentów i poparcia wniosku o nadanie tytułu                        ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska   

5. Wniosek o nadanie dr Izabeli Jędrzejowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia                                                                ref.: dr hab. J. Kotusz 

6. Wniosek o nadanie dr. Rafałowi Ogórkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia                                                      ref.: dr hab. prof.  M. Popiołek 

7. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej               ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

8. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Dariusza 

Tarnawskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony  

ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

9. Wolne wnioski  

10. Przyjęcie protokołu z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

                                                      

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 
Uchwały z dnia 25 kwietnia 2018 r.: 

 Uchwała Nr 40_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu 
Wrocławskiego.pdf 

 Uchwała Nr 41_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie limitów przyjęć na studia 2018-2019.pdf 
 Uchwała Nr 42_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie olimpiad i konkursów ogólnopolskich.pdf 

 Uchwała Nr 43_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 zmieniająca regulamin studiów podyplomowych w 
UWr.pdf 

 Uchwała Nr 44_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Ogród 
Botaniczny.pdf 

 Uchwała Nr 45_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 

49-55.pdf 
 Uchwała Nr 46_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 

29b.pdf 
 Uchwała Nr 47_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kampus 

Koszarowa.pdf 
 Uchwała Nr 48_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Stacja 

Ekologiczna Storczyk.pdf 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14026/uchwala-nr-40_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-przyznania-medalu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14026/uchwala-nr-40_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-przyznania-medalu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14027/uchwala-nr-41_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-limitow-przyjec-na-studia-2018-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14028/uchwala-nr-42_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-olimpiad-i-konkursow-ogolnopolskich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14029/uchwala-nr-43_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-zmieniajaca-regulamin-studiow-podyplomowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14029/uchwala-nr-43_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-zmieniajaca-regulamin-studiow-podyplomowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14030/uchwala-nr-44_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-ogrod-botaniczny.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14030/uchwala-nr-44_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-ogrod-botaniczny.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14031/uchwala-nr-45_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kuznicza-49-55.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14031/uchwala-nr-45_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kuznicza-49-55.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14032/uchwala-nr-46_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kuznicza-29b.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14032/uchwala-nr-46_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kuznicza-29b.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14033/uchwala-nr-47_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kampus-koszarowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14033/uchwala-nr-47_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-kampus-koszarowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14034/uchwala-nr-48_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-stacja-ekologiczna-storczyk.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14034/uchwala-nr-48_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-stacja-ekologiczna-storczyk.pdf


 Uchwała Nr 49_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Collegium 
Antropologicum.pdf 

 Uchwała Nr 50_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Św. 
Jadwigi 3-4.pdf 

 Uchwała Nr 51_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Gmach 
Główny UWr.pdf 
 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 
 ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 
2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz 
sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale 
Organizacyjnym 

 ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych 

z własnego funduszu stypendialnego 
 ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 
 ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmiany składu Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi 
 ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

uchylenia zarządzenia Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w 

sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
 ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 

składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 
  
 
 
  

  
 
  

 
 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14022/uchwala-nr-49_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-collegium-antropologicum.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14022/uchwala-nr-49_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-collegium-antropologicum.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14023/uchwala-nr-50_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-sw-jadwigi-3-4.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14023/uchwala-nr-50_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-sw-jadwigi-3-4.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14024/uchwala-nr-51_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-gmach-glowny-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14024/uchwala-nr-51_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-04-25-w-sprawie-zgody-na-realizacje-inwestycji-gmach-glowny-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13862/nr-41_2018_komisja-odwolawcza_dyscyplinarna.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/13862/nr-41_2018_komisja-odwolawcza_dyscyplinarna.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14011/nr-55_2018-stypendia-naukowe.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14011/nr-55_2018-stypendia-naukowe.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14011/nr-55_2018-stypendia-naukowe.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14012/nr-56_2018_komisja_dyscyplinarna_studenci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14012/nr-56_2018_komisja_dyscyplinarna_studenci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14067/nr-58_2018_kom_etyki_ds-badan-z-udzialem-ludzi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14067/nr-58_2018_kom_etyki_ds-badan-z-udzialem-ludzi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14068/nr-59_2018_uchylenie-zarzadzenia-39_2000_w-sprawie-dzialania-pkzp.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14068/nr-59_2018_uchylenie-zarzadzenia-39_2000_w-sprawie-dzialania-pkzp.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14068/nr-59_2018_uchylenie-zarzadzenia-39_2000_w-sprawie-dzialania-pkzp.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14191/nr-61_2018-z-dnia-14052018-r-w-sprawie-zmiany-skladu-rady-bibliotecznej-na-kadencje-2016-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14191/nr-61_2018-z-dnia-14052018-r-w-sprawie-zmiany-skladu-rady-bibliotecznej-na-kadencje-2016-2020.pdf

