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ZAPROSZENIE 

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

24 stycznia 2019 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Darii Augustyniak i wyznaczenie 

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

3. Komunikaty i informacje 

4. Sprawy dydaktyczne                                                              ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

a) wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów (ITS) dla doktorantki mgr Izabelli 

Myśliwy                                                                                                   ref.: dr hab. D .Kiewra                                                               

5. Wniosek o nadanie dr Magdalenie Wołoszyńskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk biologicznych, dyscyplinie biologia           ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

6. Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Siekierzyńskiej 

                                   ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

7. Wniosek o wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim 

mgr Katarzyny Morki                                                                            ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

8. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr 

Agnieszki Łątki                                                                                   ref.: dr hab. B. Simiczyjew                                                                            

9. Wniosek o zatrudnienie dr Katarzyny Niedźwieckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii                                      ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

10. Wolne wnioski 

11. Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2018 r. 

                                                                                                                          

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   

 
Uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r.:  

 Uchwała Nr 105_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW 
dotyczącego współczynników kosztochłonności.pdf 

 Uchwała Nr 110_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 

Katarzyny Kabały.pdf 
 Uchwała Nr 114_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli 

polskich na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf 
 Uchwała Nr 115_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na 

studia w roku akademickim 2019-2020.pdf  
Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany składu Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 
 ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej 

 ZARZĄDZENIE Nr 149/2018 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające 
„Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadzoną 
zarządzeniem Nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. 

  
 ZARZĄDZENIE Nr 151/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16817/uchwala-nr-105_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-mnisw-dotyczacego-wspolczynnikow-kosztochlonnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16817/uchwala-nr-105_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-mnisw-dotyczacego-wspolczynnikow-kosztochlonnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16822/uchwala-nr-110_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-katarzyny-kabaly.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16822/uchwala-nr-110_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-katarzyny-kabaly.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16826/uchwala-nr-114_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16826/uchwala-nr-114_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16827/uchwala-nr-115_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16827/uchwala-nr-115_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-12-19-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16798/nr-147_2018-z-dnia-11122018-r-rada-archiwum.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16798/nr-147_2018-z-dnia-11122018-r-rada-archiwum.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16799/nr-148_2018-z-dnia-11122018-r-zmiany-w-bibliotece.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16799/nr-148_2018-z-dnia-11122018-r-zmiany-w-bibliotece.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16800/nr-149_2018-z-dnia-17122018-r-zmiana-do-instrukcji-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16800/nr-149_2018-z-dnia-17122018-r-zmiana-do-instrukcji-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16800/nr-149_2018-z-dnia-17122018-r-zmiana-do-instrukcji-obiegu-dokumentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16891/nr-151_2018-z-dnia-27122018-r-zmiana-do-zasad-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16891/nr-151_2018-z-dnia-27122018-r-zmiana-do-zasad-zawierania-umow.pdf


wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach 
informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 
2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących 
się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego 
  
  

 
  

 
  

 
 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16891/nr-151_2018-z-dnia-27122018-r-zmiana-do-zasad-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16891/nr-151_2018-z-dnia-27122018-r-zmiana-do-zasad-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16890/nr-153_2018_polityka-prywatnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16890/nr-153_2018_polityka-prywatnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16890/nr-153_2018_polityka-prywatnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16890/nr-153_2018_polityka-prywatnosci.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16908/nr-1_2019-z-dnia-7012019-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-7_2011-rektora-uwr-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-dzierzawy-i-najmu-nieruchomosci-i-ich-czesci-znajdujacych-sie-w-zasobie-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16908/nr-1_2019-z-dnia-7012019-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-7_2011-rektora-uwr-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-dzierzawy-i-najmu-nieruchomosci-i-ich-czesci-znajdujacych-sie-w-zasobie-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16908/nr-1_2019-z-dnia-7012019-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-7_2011-rektora-uwr-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-dzierzawy-i-najmu-nieruchomosci-i-ich-czesci-znajdujacych-sie-w-zasobie-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16908/nr-1_2019-z-dnia-7012019-w-spr-wprowadzenia-zm-do-zarzadzenia-nr-7_2011-rektora-uwr-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-dzierzawy-i-najmu-nieruchomosci-i-ich-czesci-znajdujacych-sie-w-zasobie-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16909/nr-2_2019-z-dnia-7012019-zm-zarzadzenie-nr-43_2013-rektora-uwr-w-sprawie-obowiazku-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-w-salach-nalezacych-do-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16909/nr-2_2019-z-dnia-7012019-zm-zarzadzenie-nr-43_2013-rektora-uwr-w-sprawie-obowiazku-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-w-salach-nalezacych-do-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16909/nr-2_2019-z-dnia-7012019-zm-zarzadzenie-nr-43_2013-rektora-uwr-w-sprawie-obowiazku-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-w-salach-nalezacych-do-uwr.pdf

