
 
                

ZAPROSZENIE 

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

28 czerwca 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 przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Lucyny Hałupki i wyznaczenie  

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

4. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o zatwierdzenie programów kształcenia na cykl rozpoczynający się od roku akad. 

2018/19: 

 genetyka i biologia eksperymentalna                                             ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

 mikrobiologia                                                                              ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

 zarządzanie środowiskiem przyrodniczym                                               ref.: dr E. Szczęśniak 

 biologia człowieka                                                                                    ref.: dr E. Cieplak 

 biologia                                                                                                  ref.: dr J. Łubocka 

b) wniosek o wyrażenie zgody na indywidulany tok studiów (ITS) dla studenta Kacpra Bontera 

    ref.: dr E. Myśkow 

c) wniosek o wyrażenie zgody na indywidulany tok studiów (ITS) dla studentki Klaudii 

Stryjewskiej                                                                                                ref.: dr E. Myśkow 

d) wniosek o wyrażenie zgody na indywidulany tok studiów (ITS) dla studentki Wiktorii Wilickiej 

ref.: dr E. Szczęśniak 

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

profesora dr. hab. prof. Dariuszowi Skarżyńskiemu                          ref.: prof. dr hab. W. Wesołowska 

6. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr Aurelii Cegłowskiej                  ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

7. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr Annie Lemanik                        ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

8. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr Annie Szewczyk                         ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Bartz, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justynie Roszkowiak, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

11. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Zboińskiej, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji egzaminacyjnych  

ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 



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

przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego                             ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

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

przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak                                             ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

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

doktorskim mgr. Emila Palucha                                                             ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

15. Wniosek o powołanie dr hab. Izabeli Jędrzejowskiej do składu Wydziałowej komisji ds. 

przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia eksperymentalna)       ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

16. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Wiktorii Gornig, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

17. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Monice Pietraszko, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

18. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Radule, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji egzaminacyjnych  

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

19. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomaszowi Skawińskiemu, powołanie 

promotora, promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

20. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Łapińskiej, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

21. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Meserszmitowi, powołanie 

promotora, promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

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

22. Wnioski o zatrudnienie:                                                                   ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

a) mgr. Adama Rajsza na stanowisku asystenta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony 

Środowiska 

b) dr Małgorzaty Dambiec na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony 

Środowiska 

c) dr Ludmiły Polechońskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i 

Ochrony Środowiska 

d) dr Małgorzaty Bonar na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka  

e) dr Katarzyny Pawłowskiej-Seredyńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka 

f) dr Aleksandry Gomuły na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka 

g) dr Anny Wdowikowskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej 

(ZFMR) 

h) dr Małgorzaty Procków na stanowisku adiunkta w Muzeum Przyrodniczym 

i) mgr Urszuli Ratajczak na stanowisku asystenta w Instytucie Biologii Środowiskowej (ZP) 

j) dr Kamili Reczyńskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii Środowiskowej (ZB) 

k) mgr Agnieszki Łątki na stanowisku asystenta w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ZBPI) 



l) dr. Tomasza Olszaka na stanowisku adiunkta w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ZBPI) 

m) dr Agaty Piecuch na stanowisku adiunkta w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ZFD) 

n) dr. Bartłomieja Dudka na stanowisku adiunkta w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ZM) 

o) dr Aleksandry Pawlak na stanowisku adiunkta w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ZM) 

p) dr. hab. Rafała Wiglusza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki i 

Mikrobiologii (ZFD) 

q) dr hab. Wiolety Umławskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biologii 

Człowieka 

23. Wolne wnioski  

24. Przyjęcie protokołu z dnia 24 maja 2018 r. 

 

                                                      

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
Uchwały z dnia 23 maja 2018 r.: 

 Uchwała Nr 57_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 zmieniająca zasady rekrutacji na studia doktoranckie 

w roku akademickim 2018-2019.pdf 
 Uchwała Nr 58_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku 

akademickim 2019-2020.pdf 
Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany 
składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie 
systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 23 maja 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 71/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 23 maja 2018 r. 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 
2017 r. w sprawie pieczęci  urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

dostępne jest w Dziale Organizacyjnym 
 ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie 

ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
  
  

 
  

 
 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14272/uchwala-nr-57_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-05-23-zmieniajaca-zasady-rekrutacji-na-studia-doktoranckie-w-roku-akademickim-2018-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14272/uchwala-nr-57_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-05-23-zmieniajaca-zasady-rekrutacji-na-studia-doktoranckie-w-roku-akademickim-2018-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14273/uchwala-nr-58_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-05-23-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14273/uchwala-nr-58_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-05-23-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.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
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/14230/nr-66_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-regulaminu-pracy.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14230/nr-66_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-regulaminu-pracy.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14230/nr-66_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-regulaminu-pracy.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14232/nr-68_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14232/nr-68_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14232/nr-68_2018-z-dnia-21052018-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14645/nr-79_2018-z-dnia-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14645/nr-79_2018-z-dnia-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14711/nr-85_2018-z-dnia-20062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-90_2016-rektora-uwr-z-dn-1092016-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w-uwr-na-platformie-e-learningowej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14711/nr-85_2018-z-dnia-20062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-90_2016-rektora-uwr-z-dn-1092016-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w-uwr-na-platformie-e-learningowej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14711/nr-85_2018-z-dnia-20062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-90_2016-rektora-uwr-z-dn-1092016-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w-uwr-na-platformie-e-learningowej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14711/nr-85_2018-z-dnia-20062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-90_2016-rektora-uwr-z-dn-1092016-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w-uwr-na-platformie-e-learningowej-uwr.pdf

