
 

 

  

 

 

 

 

    

 

      Zaproszenie 

 

na Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego , 

która odbędzie się w sali im. Jana Czekanowskiego  przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu 

21 września   2018 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Uchwała w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego drowi Krzysztofowi Jancowi.  

 ref. dr hab. Andrzej Raczyk   

 

4. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny 

Matusiak-Małek i powołanie 3 członków komisji habilitacyjne . 

ref. dr hab. Anna Pietranik prof.UWr   

 

5. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra hab. Piotra Owczarka na stanowisku 

profesora UWr .     ref. Dziekan  

 

6. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w 

Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego: 

 

a. dr Anety  Marek  

b. dra  Jacka Ślopka 

c. dra Dominika Sikorskiego    ref. Dziekan  

        

7. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas określony w 

Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego 

a. mgra  Sławomira Czerwińskiego  

b. mgra Marcina Krawczyka  

c. mgr Aleksandry Michniewicz   

d. mgr Marty Helt    ref.  Dziekan  

 

8. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia dr Robertowi Niedźwiedzkiemu urlopu naukowego  

w roku ak. 2018/2019.      

ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr   

9.  Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia dr. Grzegorzowi Gilowi urlopu bezpłatnego   w roku 

ak. 2018/2019 .     

ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr   

  

10.  Zaopiniowanie  zmian w programach  studiów – pierwszego i drugiego stopnia i studiów 

doktoranckich -   w związku z Zarządzeniem 103/2018 Rektora UWr . 

                                 ref. prodziekan ds. nauczania  i dyrektor MSOŚ 

 

11.  Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na  podstawie umowy - zlecenia   w celu   

 przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  : 

 



  na kierunku geologia  i inżynieria geologiczna  

 dr Krystyny  Choma - Moryl prof.UWr  

 dr inż. Joanny Stróżyk    

 dra Wojciecha Śliwińskiego  

 dr inż. Jacka Burdzińskiego 

 dr inż. Andrzeja Pawłowskiego  ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING 

na kierunku  geografia 

 dr Wojciecha Maleszki   ref. dyrektor ds. dydaktycznych IGRR 

 

12. Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendium Ministra.  

ref. prodziekan ds. studenckich  

 

13. Wyrażenie opinii w sprawie planu rzeczowo-finansowego  wydziału na 2018 rok. 

       ref. Dziekan  

 

14. Wniosek  do Senatu UWr  w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienia od zasady, że 

wykłady i seminaria dyplomowe są prowadzone przez osoby posiadające stopień lub tytuł 

naukowy odpowiedniej dziedziny nauk w stosunku do zajęć z wybranych przedmiotów. 

 

ref. dyrektor ds. dydaktycznych IGRR 

15. Wolne wnioski. 

 

16.  Przyjęcie protokołu Rady Wydziału , która odbyła się 22 czerwca  2018 r.  

 

   
 

 Dziekan : dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

   


