
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

       

 

 

   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 

 

    

        11 października 2019 r. o godz. 10:15  

    

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

2. Komunikaty i informacje. 

 

3. Wskazanie kandydata  na przedstawiciela  Wydziału w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 

 

4. Powołanie wydziałowej komisji wyborczej.     

         Ref. Dziekan  

5. Wniosek w sprawie udzielenia dr Joannie Kostylew urlopu bezpłatnego. 

 

                  Ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr  

 

6. Wniosek o zatrudnienie dra inż. Jacka Burdzińskiego na podstawie umowy - zlecenia do 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

         Ref. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr 

7. Wolne wnioski. 

 

8. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału , która odbyła się 27 września 2019 r.  

 

 

W komunikatach dziekan podaje : 

       

 

 Pan mgr Jakub Mikrut , absolwent geologii, został Laureatem VIII edycji konkursu  Diamentowy 

Grant. Na realizację projektu badawczego  pt. „Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii  

ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi)  z 

ofiolitu Mirdita (N Albania)”  uzyskał 218 577,00 złotych .  

 

 Komisja ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich informuje ,że konkurs na 

najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku został rozstrzygnięty.  W kolejnej 29. edycji 

konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie z 4 ośrodków akademickich. Dyplom im. 

Stefana Kozarskiego został przyznany dr Filipowi  Duszyńskiemu z Instytutu Geografii i Rozwoju 

Regionalnego, za rozprawę doktorską pt. „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w 

świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych”. Promotorami pracy są: prof. dr hab. Piotr 

Migoń i dr Marek Kasprzak. 

 



 Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN  11 czerwca 2019 roku  powołało prof. dra hab. 

Zdzisława Jarego  na przewodniczącego Komisji B Nauk o Ziemi PAN we Wrocławiu w kadencji 

2019-2022. 

 

 

Zarządzenia Rektora 

 Zarządzenie Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r.  

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego . 
 
          Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do  zapoznania wszystkich pracowników z 

 treścią regulaminu , pracownicy do dnia 31 października  powinni złożyć   do Działu  ds. 

 Pracowniczych  oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem.  

 

 Zarządzenie  Nr 121/2019Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 

 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 

 

Uchwały Senatu UWr  : 

 

 Uchwała nr 130/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania rad dyscyplin naukowych, 

 

 Uchwała nr  131/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o 

nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, 

  

 Uchwała nr  133/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów  

dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim,  

 

 Uchwała nr 134/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego , 

 

 Uchwała nr 37/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

w Uniwersytecie Wrocławskim  

 

 Uchwała nr 37/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z 

infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

 

 

       Dziekan : Dr  hab. Henryk Marszałek prof. UWr  


