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ZAPROSZENIE 

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

21 lutego 2019 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Komunikaty i informacje 

3. Sprawy dydaktyczne                                                               

a) wniosek o utworzenie od roku akad. 2019/20 specjalności biologia eksperymentalna i 

mikrobiologia na kierunku biologia studia II stopnia, zatwierdzenie programu studiów i 

dokumentacji związanej ze specjalnością (projekt NCBiR)                 ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach                                                                  

b) wniosek o zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia na rok akad. 

2019/2020                                                                        ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

c) wniosek o zatwierdzenie zmian w ofercie przedmiotów do wyboru na studiach I i II stopnia 

na kierunku ochrona środowiska                                         ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

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

 dr. Jacka Doskocza                                                              ref.: dr hab. prof. W. Umławska 

 dr Sylwii Wierzcholskiej                                                                    ref.: dr E. Szczęśniak 

 dr Marii Zagalskiej-Neubauer                                                            ref.: dr E. Szczęśniak 

 prof. dr. hab. Jana Gutowicza                                                   ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

 dr Marty Książczyk                                                                  ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

 dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej                                        ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

4. Wniosek o nadanie dr. inż. Marcinowi Kadejowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk biologicznych, dyscyplinie biologia           ref.: dr hab. prof. D. Kiewra 

5. Wniosek o odmowę nadania dr Magdalenie Mosce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

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

6. Wniosek o nadanie mgr Katarzynie Kuźniarskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia                                                     ref.: dr hab. prof. W. Umławska                         

7. Wniosek o nadanie mgr Teresie Piskorskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, 

dyscyplinie biologia                                                                            ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

8. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Lis, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

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

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

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

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

11. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Irwina Matyjaszczyka, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 



ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Pawła Markwitza, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

13. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mizio, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

14. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Słupianek, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

15. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Eweliny Sosnowskiej, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

16. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Olgi Wójcickiej, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów i komisji egzaminacyjnych                      ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

17. Wniosek o zmianę składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

18. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Dudy ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

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

mgr. Przemysława Dudy                                                                         ref.: dr hab. B. Simiczyjew                                                                                                                                                               

20. Wniosek o zatrudnienie dr Elżbiety Wiernasz na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii i 

Neurobiologii Molekularnej                                                               ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

21. Wniosek o poparcie kandydatury dr Barbary Maciejewskiej na członka Akademii Młodych 

Uczonych                                                                                       ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

22. Wniosek o zmianę nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Zakład 

Mykologii i Genetyki                                                                       ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

23. Wolne wnioski 

24. Przyjęcie protokołu z dnia 24 stycznia 2019 r. 

                                                                                                                     

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   

Uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r.:  
 Uchwała Nr 01_2019 Senatu UWr z dnia 2019-01-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 

Doroty Kiewry.pdf 
 
Zarządzenia Rektora: 

 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 
 ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian 

organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. wprowadzające 

zmiany do zarządzenia Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchylenia zarządzenia Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z 
własnego funduszu stypendialnego 

 ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i 

recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17008/uchwala-nr-01_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-01-23-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-doroty-kiewry.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17008/uchwala-nr-01_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-01-23-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-doroty-kiewry.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
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16991/nr-3_2019_zastepca-kanclerza-ds-planowania-i-analiz.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/16991/nr-3_2019_zastepca-kanclerza-ds-planowania-i-analiz.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17001/nr-4_2019-z-dnia-18012019-r-wprowadzajace-zmiany-do-zarzadzenia-nr-79_2018-z-dn-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17001/nr-4_2019-z-dnia-18012019-r-wprowadzajace-zmiany-do-zarzadzenia-nr-79_2018-z-dn-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17001/nr-4_2019-z-dnia-18012019-r-wprowadzajace-zmiany-do-zarzadzenia-nr-79_2018-z-dn-13062018-r-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17063/nr-8_2019_uchylenie-94_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17063/nr-8_2019_uchylenie-94_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17063/nr-8_2019_uchylenie-94_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17063/nr-8_2019_uchylenie-94_2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17061/nr-9_2019-z-dnia-30012019-r-zmiana-do-33_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17061/nr-9_2019-z-dnia-30012019-r-zmiana-do-33_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17061/nr-9_2019-z-dnia-30012019-r-zmiana-do-33_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17061/nr-9_2019-z-dnia-30012019-r-zmiana-do-33_2016.pdf

