
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 Zaproszenie 

 

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

odbędzie się w sali im. Jana Czekanowskiego w Collegium Anthropologicum przy ul. Kuźniczej 35 we 

Wrocławiu  

         22 lutego  2019 r. o godz. 10:15     

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Rozenkiewicz  na stanowisku adiunkta  w 

IGRR na czas nieokreślony.      ref. dziekan 

 

4. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia  dra Grzegorza Lisa na stanowisku adiunkta  w ING na 

czas określony – 3 lata - .    

          ref. dziekan    

5. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgr  Magdaleny Mayer-Wydra  na stanowisku 

asystenta  w IGRR  n czas określony  do 30 września 2020 roku.                        

                  ref. dziekan  

6.  Rekomendacja dra Mateusza Strzeleckiego do Akademii Młodych Uczonych: 

          ref. dyrektor IGRR  

 

7.  Powołanie dr Anny Grochowskiej na kierownika Pracowni Partycypacji Społecznej. 
                            ref. dyrektor IGRR 

 

8.  Określenie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne  w roku ak. 2019/2020 

                           ref. prodziekan ds. nauczania  

 

9.  Określenie liczby stypendiów doktoranckich  w roku ak. 2019/2020 

 

                           ref.  dziekan   

 

10.  Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dra Wojciecha Śliwińskiego  na umowę –  

 zlecenie  do przeprowadzenia zajęć  w ING 

                           ref. dyrektor ds. dydaktycznych  ING   

 

11.  Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia kierunku Turystyka – na poziomie studiów   

 drugiego stopnia  .     

                          ref. prodziekan ds. nauczania   

 

12.  Sprawy dydaktyczne : 

 zmiany w programie kształcenia  na kierunku Geologia -studia II  stopnia  

                        ref. dyrektor ds. dydaktycznych ING 

 zmiany w zakresie przedmiotów do wyboru na studiach I i II stopnia na kierunku 

Ochrona środowiska  

                        ref. dyrektor MSOŚ 



 

13.  Wolne wnioski. 

 

14.  Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 18 stycznia 2019  roku.  

 

 
      Dziekan : dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  
 

 

 Komunikaty  

 
 Pan dr Mateusz Strzelecki  został powołany  do zespołu doradczego do spraw wykazu 

czasopism naukowych i  recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  dla 

dyscypliny nauki o Ziemi., 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin  złożył panu prof. dr hab. 

Stanisławowi Ciokowi  podziękowanie  za owocną współpracę i  czas poświęcony na realizację 

zadań  powierzonych zespołowi interdyscyplinarnemu do spraw oceny wniosków o przyznanie  

stypendiów naukowych dla wybitnych , młodych naukowców. 

 Z dniem 1 lutego 2019 roku w Zakładzie  Zagospodarowania Przestrzennego IGRR   została 

utworzona  Pracownia Partycypacji Społecznej.  

 

 

Komunikaty Rektora : 

 

 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw 

doktorskich w systemach antyplagiatowych w okresie przejściowym  do dnia 30 września 

2019 r. 


