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ZAPROSZENIE 

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

25 października 2018 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Moski z Uniwersytetu 

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

3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kadeja i 

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

4. Komunikaty i informacje 

5. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o uchylenie uchwały Rady Wydziału Nr 215/2014 w sprawie opracowania i 

modyfikacji sylabusa                                                          ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

b) wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację indywidualnego toku studiów (ITS) dla studentki 

Darii Artyszuk                                                                               ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

c) wniosek o zmianę programu indywidualnego toku studiów (ITS) studentki Victorii Wilickiej 

                                                                                                ref.: dr E. Szczęśniak 

d) wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych dr Marii 

Magdaleny Zagalskiej-Neubauer                                                              ref.: dr E. Szczęśniak 

6. Wniosek o nadanie mgr. Adamowi Rajszowi stopnia doktora w dyscyplinie biologia i 

wyróżnienie rozprawy doktorskiej                                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec       

7. Wniosek o nadanie mgr Urszuli Ratajczak stopnia doktora w dyscyplinie biologia  

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                   

8. Wniosek o wyznaczenie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. 

Grzegorza Swachy                                                                           ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

9. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. Rafała Wiglusza w Zakładzie Fizykochemii 

Drobnoustrojów IGM na II miejscu pracy, w wymiarze ½ etatu na czas określony 

                                      ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

10. Wniosek o zatrudnienie mgr Hanny Jarosz na stanowisku asystenta w Ogrodzie Botanicznym w 

wymiarze ½ etatu (etat naukowy finansowany z projektu)                       ref.: dr hab. prof. Z. Kącki 

11. Wniosek o zatrudnienie mgr. Mateusza Meserszmita na stanowisku asystenta w Ogrodzie 

Botanicznym (etat naukowy finansowany z projektu)                              ref.: dr hab. prof. Z. Kącki 

12. Wniosek o zatrudnienie mgr Kingi Leśniańskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie 

Parazytologii IGM (zastępstwo)                                                        ref.: prof. dr hab. D. Tarnawski 

13. Wniosek o zmianę składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  

ref.: dr hab. K.Kabała 

14. Wolne wnioski 

15. Przyjęcie protokołu z dnia 20 września 2018 r. 

                                                                                                                          



        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   
 
 

 
 
 
Uchwały Senatu z dnia 26 września 2018 r.: 

 Uchwała Nr 80_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Wiolety Umławskiej.pdf 

 Uchwała Nr 81_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 

Rafała Wiglusza.pdf 
 Uchwała Nr 87_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o 

warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr.pdf 
 Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego elektronicznego 

systemu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi 

 ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
 ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 29 września 2018 r. w sprawie 

przekształcenia specjalizacji w specjalności na niektórych kierunkach studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 
2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania 

uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 października 2018 r. w 

sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/84 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zwiedzania Auli Leopoldina 
 ZARZĄDZENIE Nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w 

sprawie utworzenia Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na 

Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
  
  

 
  

 
 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15797/uchwala-nr-80_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-wiolety-umlawskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15797/uchwala-nr-80_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-wiolety-umlawskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15798/uchwala-nr-81_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-rafala-wiglusza.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15798/uchwala-nr-81_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-rafala-wiglusza.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15804/uchwala-nr-87_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-odplatnosci-za-uslugi-edukacyjne-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15804/uchwala-nr-87_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-09-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-odplatnosci-za-uslugi-edukacyjne-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15827/nr-115_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-na-wpae-uwr-elektronicznego-systemu-rejestrowania-rozpoczecia-i-zakonczenia-pracy-przez-pracownikow-niebedacych-nauczycielami-akademickimi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15827/nr-115_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-na-wpae-uwr-elektronicznego-systemu-rejestrowania-rozpoczecia-i-zakonczenia-pracy-przez-pracownikow-niebedacych-nauczycielami-akademickimi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15827/nr-115_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-na-wpae-uwr-elektronicznego-systemu-rejestrowania-rozpoczecia-i-zakonczenia-pracy-przez-pracownikow-niebedacych-nauczycielami-akademickimi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15827/nr-115_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-na-wpae-uwr-elektronicznego-systemu-rejestrowania-rozpoczecia-i-zakonczenia-pracy-przez-pracownikow-niebedacych-nauczycielami-akademickimi.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15828/nr-116_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-regulaminie-organizacji-zajec-i-zaliczen-wychowania-fizycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15828/nr-116_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-regulaminie-organizacji-zajec-i-zaliczen-wychowania-fizycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15828/nr-116_2018-z-dnia-28092018-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-regulaminie-organizacji-zajec-i-zaliczen-wychowania-fizycznego-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15945/nr-119_2018-z-dnia-28092018-r-bu.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15945/nr-119_2018-z-dnia-28092018-r-bu.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15945/nr-119_2018-z-dnia-28092018-r-bu.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15946/nr-120_2018-z-dnia-28092018-r-specjalizacje-w-specjalnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15946/nr-120_2018-z-dnia-28092018-r-specjalizacje-w-specjalnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15946/nr-120_2018-z-dnia-28092018-r-specjalizacje-w-specjalnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15906/nr-121_2018-z-dnia-8102018-r-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-92_2014-rektora-uwr-z-dn-8102018-w-spr-wprowadzenia-regulaminu-rejestracji-finansowania-rozwiazywania-uczelnianych-organizacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15906/nr-121_2018-z-dnia-8102018-r-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-92_2014-rektora-uwr-z-dn-8102018-w-spr-wprowadzenia-regulaminu-rejestracji-finansowania-rozwiazywania-uczelnianych-organizacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15906/nr-121_2018-z-dnia-8102018-r-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-92_2014-rektora-uwr-z-dn-8102018-w-spr-wprowadzenia-regulaminu-rejestracji-finansowania-rozwiazywania-uczelnianych-organizacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15906/nr-121_2018-z-dnia-8102018-r-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-92_2014-rektora-uwr-z-dn-8102018-w-spr-wprowadzenia-regulaminu-rejestracji-finansowania-rozwiazywania-uczelnianych-organizacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15942/nr-123_2018-z-dnia-10102018-r-uchylenie-regulaminu-zwiedzania-auli-leopoldina.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15942/nr-123_2018-z-dnia-10102018-r-uchylenie-regulaminu-zwiedzania-auli-leopoldina.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15942/nr-123_2018-z-dnia-10102018-r-uchylenie-regulaminu-zwiedzania-auli-leopoldina.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15948/nr-125_2018-z-dnia-16102018-r-w-sprawie-utworzenia-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-igm-na-wnb-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15948/nr-125_2018-z-dnia-16102018-r-w-sprawie-utworzenia-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-igm-na-wnb-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15948/nr-125_2018-z-dnia-16102018-r-w-sprawie-utworzenia-pracowni-blon-komorkowych-mikroorganizmow-w-igm-na-wnb-uwr.pdf

