
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 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 

 

         10 maja  2019 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Matusiak –Małek . 

 

                   ref. dr hab. Anna Pietranik prof.UWr  

4. Wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marka Kasprzaka i wyznaczenie 

trzech członków komisji .   

                  ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr  

 

5. Wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Piotra Moski i wyznaczenie trzech 

członków komisji. 

                  ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr  

6. Wniosek o zatrudnienia prof. dra hab. Stanisława Cioka na czas określony od 1 października 

2019 roku do 30 września 2020 roku. 

                  ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 

7. Wniosek o udzielenie prof. dr hab. Tomaszowi Niedzielskiemu urlopu naukowego od  dnia  

1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.  

                  ref. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 

 

8. Wniosek w sprawie wyznaczenia kierownika kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o 

Ziemi i środowisku i dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

                                 ref. dziekan  dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr 

9. Sprawy dydaktyczne : 

 

9.1.   wniosek o zatwierdzenie warunków rekrutacji na studia prowadzone  na WNZKŚ i w MSOŚ 

      rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021                            

      ref. prodziekan ds. nauczania dr hab. Dariusz Ilnicki  

9.2. wniosek o utworzenie kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o Ziemi i 

środowisku i dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna . 

       ref. dziekan  dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr 

9.3. wniosek o zatwierdzenie propozycji programu kształcenia realizowanego w kolegium 

Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku i dyscyplinie geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna od roku akademickiego 2019/2020. 

               ref. prof. dr hab. Piotr Migoń          

9.4. wniosek o zatwierdzenie  propozycji zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na program  

kształcenia prowadzony w kolegium w dyscyplinie  nauki o Ziemi i środowisku i 



dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rozpoczynający 

się w roku akademickim 2019/2020.  

9.5. wniosek o zatwierdzenie limitów przyjęć do  kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie  

nauki o Ziemi i środowisku i dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna na rok akademicki 2019/2020. 

 

          ref. prof. dr hab. Piotr Migoń  

 

10. Wolne wnioski. 

 

11.  Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się  15 marca 2019 r.   

 

 

      Dziekan : dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
 
Komunikaty : 

 

 Senat pozytywnie zaopiniował wniosek prof. dra hab. Tomasza Niedzielskiego o nagrodę 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za osiągnięcia w zakresie 

działalności wdrożeniowej , 
 

 Senat powołał członków pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie:  

1) Rafał Dutkiewicz;  

2) Wojciech Hann;  

3) Jolanta Hoffman;  

4) dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr;  

5) dr hab. Maciej Kryza prof. UWr;  

6) Krzysztof Przybylski;  

7) dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr;  

8) prof. dr hab. Eugeniusz Zych 

 

 Uchwałą Senatu  nr 62/2019  z dnia 20 marca 2019 roku utworzony kierunek Turystyka na 

poziomie studiów  drugiego stopnia.  

 
Uchwały Senatu :  

 Uchwała nr 27/2019 z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu 

powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 Uchwała nr 27/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia  

członków Rady UWR . 

 Uchwała nr 82/2019  z dnia  24 kwietnia 2019 roku  w sprawie limitów przyjęć na  I rok 

studiów w roku ak. 2019/2020 

 Uchwała nr 82/2019  z dnia  24 kwietnia 2019 roku   w sprawie poparcia postulatów 

środowiska nauczycielskiego.  
 
Zarządzenia Rektora : 

 Zarządzenie  Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w 

sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 

marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad projektowania, przyjmowania i 

uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 Zarządzenie  Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w 

sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla 

cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, 

które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku 

akademickim 2019/2020. 

 

 Zarządzenie  Nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 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. (z późn. zm.). 

 

 Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w 

sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 Zarządzenie  Nr 62/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% 

kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

 

 

 
 


