
 

 

 

ZAPROSZENIE 

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

26 września 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 zatwierdzenie szczegółowych odniesień Rady Wydziału do Regulaminu studiów 

w UWr                                                                                                        ref.: dr J. Łubocka 

b) wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów (ITS) dla studentki Marty 

Kołodziejak                                                                                     ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

c) wniosek o zatrudnienie mgr. Krzysztofa Smolnickiego na umowę zlecenie do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych                                  ref.: dr E. Szczęśniak 

d) wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jana Gutowicza na umowę zlecenie do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych                                      ref.: prof. dr hab. Z . Drulis-Kawa 

e) wniosek o zatrudnienie dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej na umowę zlecenie do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych                                               ref.: prof. dr hab. Z . Drulis-Kawa                       

4. Wniosek o poparcie dla wniosku dr. hab. Cezarego Mitrusa prof. UP o nadanie tytułu profesora 

w dziedzinie nauk biologicznych                                                        ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

5. Wniosek o poparcie dla wniosku dr hab. Ewy Obłąk prof. UWr o nadanie tytułu profesora 

w dziedzinie nauk biologicznych                                                           ref.: prof. dr hab. R. Wysocki 

6. Wniosek o nadanie dr. Tomaszowi Maltzowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                             ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

7. Wniosek o nadanie mgr Katarzynie Morce stopnia doktora w dziedzinie  nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

                                          ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

8. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego (biologia) w przewodzie 

doktorskim mgr Anny Lewickiej                                                              ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

9. Wniosek o wyznaczenie recenzentów oraz  komisji  doktorskiej  w  przewodzie  doktorskim 

mgr Patrycji Brzdąk                                                                               ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

10. Wniosek o nadanie dr Agnieszce Perec-Matysiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne             ref.: prof. dr hab. Z . Drulis-Kawa 

11. Wniosek o nadanie dr. Adrianowi Marciszakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                         ref.: dr hab. R. Ogórek 

12. Wniosek o nadanie dr Katarzynie Sokołowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                    ref.: dr hab. prof. K. Kabała 

13. Wniosek o nadanie dr Dariuszowi Nowakowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne               ref.: dr hab. prof. W. Umławska 



 

 

14. Wniosek o nadanie dr Alicji Banasiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                       ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

15. Wniosek o nadanie dr Donacie Wawrzyckiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                           ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

16. Wniosek o nadanie dr Elżbiecie Myśkow stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                           ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

17. Wniosek o nadanie mgr. Rafałowi Seredyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

                                         ref.: prof. dr hab. G. Kłobus 

18. Wniosek o nadanie mgr Annie Szczepańskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

19. Wniosek o nadanie mgr Kindze Leśniańskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

20. Wniosek o nadanie mgr Sylwii Kiercul stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

21. Wniosek o nadanie mgr. Maciejowi Musiałowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

22. Wniosek o wyznaczenie recenzentów oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim 

mgr Iwony Kuras                                                                               ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

23. Wniosek o zmianę recenzentów, zmianę składu komisji z j. angielskiego oraz powołanie komisji 

doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego 

                                                                                     ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

24. Wniosek o zmianę promotora oraz składu komisji z j. angielskiego w przewodzie doktorskim 

mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk                                                          ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

25. Wniosek o zmianę promotora, zmianę recenzentów, zmianę składu komisji z przedmiotu 

podstawowego i j. angielskiego oraz powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim 

mgr Anny Brudzińskiej-Kosior                                                             ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

26. Wniosek o zamknięcie przewodów doktorskich:                                    ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

a) mgr. Artura Dutki 

b) mgr Agnieszki Sali 

c) mgr. Radosława Urbana 

d) mgr. Mateusza Jasiona 

e) mgr. Macieja Matraja 

f) mgr Małgorzaty Stach 

g) mgr Edyty Jost 

h) mgr Joanny Potockiej 

27. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej w przewodach doktorskich:  

a) mgr. Krzysztofa Kolendy                                                              ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

b) mgr Iwony Kuras                                                                          

28. Wniosek o zatrudnienie:        ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

a) mgr Dagmary Dyczko na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska 

Instytutu Genetyki i Mikrobiologii  



 

 

b) dr. Przemysława Dudy na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii 

Molekularnej  

c) mgr Katarzyny Kliś na stanowisku asystenta w Katedrze Biologii Człowieka 

d) dr hab. Edyty Goli na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii Rozwoju 

Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej 

29. Wniosek o powołanie dr Katarzyny Guz-Regner do składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia-mikrobiologia                                                         ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

30. Wniosek o utworzenie Pracowni Analizy i Wizualizacji Struktur Roślinnych w Zakładzie Biologii 

Rozwoju Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej                                         ref.: dr hab. E. Gola 

31. Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019      ref.: prof. dr hab. D. Skarżyński 

32. Wolne wnioski 

33. Przyjęcie protokołu z dnia 27 czerwca 2019 r. 

                                                                                                                     

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         prof. dr hab. Dariusz Skarżyński   
 
Uchwały z dnia 26 czerwca 2019 r.: 

 Uchwała Nr 114_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zmian w komisjach senackich powołanych na 
kadencję 2016-2020.pdf 

 Uchwała Nr 115_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf 
 Uchwała Nr 116_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w 

Szkole Doktorskiej UWr.pdf 
 Uchwała Nr 117_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do 

Szkoły Doktorskiej UWr.pdf 

 Uchwała Nr 118_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zmiany w limitach przyjęć na studia w roku 

akademickim 2019-2020.pdf 
 Uchwała Nr 119_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na 

studia w roku akademickim 2020-2021.pdf 
 Uchwała Nr 120_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na 

studia w roku akademickim 2020-2021.pdf 
 Uchwała Nr 122_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku UWr.pdf 
 Uchwała Nr 123_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2018.pdf 
 Uchwała Nr 124_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

finansowego za rok 2018.pdf 
 Uchwała Nr 125_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.pdf 
 

  
Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzające 

zmiany do zarządzenia Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 3 lipca 2019 r. wprowadzające zmianę 
do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów 

oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu 
doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale Organizacyjnym 

 ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zasad 
wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2019/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2019 r. 

 ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. wprowadzające 
zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie 

organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela 

  ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia systemu PROMODESK w Biurze ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego  

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20232/uchwala-nr-114_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-powolanych-na-kadencje-2016-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20232/uchwala-nr-114_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-powolanych-na-kadencje-2016-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20233/uchwala-nr-115_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-nagrod-prezesa-rady-ministrow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20234/uchwala-nr-116_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20234/uchwala-nr-116_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20235/uchwala-nr-117_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20235/uchwala-nr-117_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20236/uchwala-nr-118_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zmiany-w-limitach-przyjec-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20236/uchwala-nr-118_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zmiany-w-limitach-przyjec-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20237/uchwala-nr-119_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2020-2021.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20237/uchwala-nr-119_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2020-2021.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20238/uchwala-nr-120_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2020-2021.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20238/uchwala-nr-120_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-zasad-i-trybu-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2020-2021.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20240/uchwala-nr-122_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-regulaminu-organizacyjnego-uniwersytetu-trzeciego-wieku-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20240/uchwala-nr-122_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-regulaminu-organizacyjnego-uniwersytetu-trzeciego-wieku-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20241/uchwala-nr-123_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20242/uchwala-nr-124_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-planu-rzeczowo-finansowego-za-rok-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20242/uchwala-nr-124_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-planu-rzeczowo-finansowego-za-rok-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20243/uchwala-nr-125_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-06-26-w-sprawie-planu-rzeczowo-finansowego-na-rok-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20250/nr_96_2019_-zmiana-do-62_2019_koszty_50_proc.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20250/nr_96_2019_-zmiana-do-62_2019_koszty_50_proc.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20250/nr_96_2019_-zmiana-do-62_2019_koszty_50_proc.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20399/nr-100_2019-z-dnia-19072019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-86_2019-rektora-uwr-z-dnia-11062019-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-swiadczen-dla-studentow-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20399/nr-100_2019-z-dnia-19072019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-86_2019-rektora-uwr-z-dnia-11062019-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-swiadczen-dla-studentow-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20399/nr-100_2019-z-dnia-19072019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-86_2019-rektora-uwr-z-dnia-11062019-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-swiadczen-dla-studentow-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20424/nr-101_2019-z-dnia-19072019-r-w-sprawie-zasad-wynagradzania-za-udzial-w-pracach-komisji-rekrutacyjnych-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20424/nr-101_2019-z-dnia-19072019-r-w-sprawie-zasad-wynagradzania-za-udzial-w-pracach-komisji-rekrutacyjnych-w-roku-akademickim-2019_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20495/nr-105_2019-z-dnia-30072019-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odpisow-i-narzutow-obowiazujacych-w-uwr-w-2019-r.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20495/nr-105_2019-z-dnia-30072019-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odpisow-i-narzutow-obowiazujacych-w-uwr-w-2019-r.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20511/nr_108_2019-przygotowanie-do-zawodu-nauczyciela.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20511/nr_108_2019-przygotowanie-do-zawodu-nauczyciela.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20511/nr_108_2019-przygotowanie-do-zawodu-nauczyciela.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20511/nr_108_2019-przygotowanie-do-zawodu-nauczyciela.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20800/nr-112_2019-z-dnia-16092019-r-promodesk.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20800/nr-112_2019-z-dnia-16092019-r-promodesk.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20799/nr-113_2019-z-dnia-16092019-r-regulamin-pracy.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20799/nr-113_2019-z-dnia-16092019-r-regulamin-pracy.pdf

