
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    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  

 

         15 marca 2019 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego  drowi Sebastianowi Buczyńskiemu. 

 

          ref. dr hab. Jakub Kierczak prof.UWr 

4. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy: 

a. dr  Doroty Borowicz-Mićka  

b. dra hab. Jana Wójcika       ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof.UWr  

 

 

5. Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów 

Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów 

Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.         

         ref. dr hab. Jakub Kierczak prof.UWr  

6. Przyjęcie zmian  w programie kształcenia  na kierunku Geografia  - studia II  stopnia - 

specjalnoć  „Tourism and hospitality” . 

 

                 ref. prodziekan ds. nauczania  

7. Wolne wnioski. 

 

8.  Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 22 lutego  2019  roku.  

 

 

      Dziekan : dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  
 

Komunikaty  

 

 

 W dniach 1 marca - 1 kwietnia  br. możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do 

głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Szczegółowe informacje zostały 

wysłane  do wszystkich samodzielnych pracowników  zatrudnionych na Wydziale.  

 Dziesięciu naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymało stypendia na wyjazdy do 

najlepszych zagranicznych ośrodków naukowych w ramach Programu im. Bekkera 

realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  - wśród nich pan dr Mateusz 

Strzelecki , który  wyjedzie do Instytutu Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda  Wegenera 



(Niemcy) w ramach projektu „ISVALBART – Deciphering Svalbard coasts responses to rapid 

deglaciation – the state of art review and basis of new research grant” 

 

 

           Komunikaty Rektora :  
 

 KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie oceny 

okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019 roku. 

 

 KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 

zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia nauczyciela 

akademickiego. 

 

Zarządzenia Rektora  

 

 Zarządzenie Nr 13/2019Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia1 marca 2019 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 

2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób  zaangażowanych w 

realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody 

własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego . 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17392/z-dnia-11032019-r-ocena-okresowa-nauczycieli-akademickich-w-2019-roku.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17392/z-dnia-11032019-r-ocena-okresowa-nauczycieli-akademickich-w-2019-roku.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17410/z-dnia-12032019-r-koszty-50.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17410/z-dnia-12032019-r-koszty-50.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/17410/z-dnia-12032019-r-koszty-50.pdf

