
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

         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 

 

   27 września 2019 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Stanisława Burligi i wyznaczenie 

trzech członków komisji.  

         ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr  

 

4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Malkiewicz   

 i wyznaczenie trzech członków komisji.  

         ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr  

 

5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Pawła Raczyńskiego  

 i wyznaczenie trzech członków komisji.  

         ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr  

 

6. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Rafała Tyszki i wyznaczenie trzech 

członków komisji.  

         ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr  

 

7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Macieja Zatheya i wyznaczenie 

trzech członków komisji.  

         ref. dr hab. Mariusz Szymanowski  prof. UWr 

         

8. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia adiunkta naukowego – post.doc. - w Zakładzie 

Klimatologii i Ochrony Atmosfery do realizacji projektu OPUS 13 . 

        ref. dr hab. Mariusz Szymanowski  prof. UWr 

 

9. Wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Roberta Skrzypczyńskiego na stanowisku asystenta 

naukowego  do realizacji projektu RURALIZATION w programie Horyzont 2020. 

         ref. dr hab. Mariusz Szymanowski  prof. UWr 

 

10. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego drowi Grzegorzowi Gilowi. 

         ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UW 

 

11.  Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej . dr Joanny 

Błach-Frankiewicz w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Gospodarka 

przestrzenna.       ref.  Dyr. ds. dydaktycznych  IGRR 

 

 

 



 

 

  

     

12.  Sprawy dydaktyczne  : 

 a. Wniosek w sprawie wykonania niektórych przepisów do Regulaminu studiów.  

 b. Zmiany nazw przedmiotów realizowanych na studiach w ramach kształcenia przygotowującego  

     do zawodu nauczyciela.  

         ref.  Prodziekan ds. nauczania  

 

13. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019 . 

        ref. Dziekan  

14.  Wolne wnioski. 

 

15.  Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 24 czerwca 2019 r. 

 

 W komunikatach Dziekan podaje : 

 Zespół z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w składzie Sylwia Dołzbłasz (kierownik 

zespołu), Anna Grochowska, Krzysztof Janc, Andrzej Raczyk uzyskał finansowanie projektu 

badawczego pt. "Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its potential towards 

deepening Europeanisation (SPOT)" w ramach programu Horyzont2020. Projekt został 

zaakceptowany do finansowania przez UE i jego realizacja rozpocznie się 1.01.2020. Okres 

trwania projektu to 3 lata, a wnioskowana kwota finansowania to 3 mln euro. Konsorcjum 

projektowe składa się z 15 instytucji naukowych, koordynatorem jest Mendel University z Brna. 

 30 września 2019 r. w Oratorium Marianum  odbędzie się  immatrykulacja  kandydatów 

przyjętych na I rok studiów rozpoczynających się w roku ak. 2019/2020. 

  Godz.  10,00 -11,00    Kierunki :  geografia ,geologia i inżynieria geologiczna  

 Wykład inauguracyjny pt.  "Wulkany - śmierć czy życie?" wygłosi  p. dr hab. M. Matusiak-Małek   

 Godz.  11,00 -12,00    Kierunki:  gospodarka przestrzenna i  turystyka  

 Wykład inauguracyjny pt. Arktyczne wybrzeża pod presją klimatu -  wrażliwa strefa szans i 

 zagrożeń dla rozwoju obszarów podbiegunowych wygłosi p. dr hab. Mateusz Strzelecki. 

 

 

   Zarządzenia Rektora UWr: 

 

 Zarządzenie Nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca  2019 r. 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2019Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze 

stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. 
  

 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. 

 w sprawie 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. 

 

 
      Dziekan : Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  


