
 

 

 

ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  

które odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Komunikaty i informacje 

3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie poparcia wniosku dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej o 

nadanie tytułu profesora                                                                                ref.: prof. G. Kłobus 

4. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów (ITS) dla studenta Fabiana Pikuły 

ref.: dr B. Futoma-Kołoch 

b) wniosek o zatrudnienie dr Magdaleny Zagalskiej-Neubauer na umowę zlecenie do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych                                                          ref.: prof. D. Tarnawski 

c) wniosek o zatrudnienie dr Marty Książczyk na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych                                                                                       ref.: prof. R. Wysocki 

d) wniosek o zatrudnienie mgra. Mateusza Szczepańczyka na umowę zlecenie do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych                                                                               ref.: prof. R. Wysocki 

e) wniosek o zatwierdzenie procedury konstruowania programów studiów na WNB  

ref.: dr J. Łubocka 

f) wniosek o zatwierdzenie procedury wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach 

studiów                                                                                                     ref.: dr J. Łubocka 

g) wniosek o zatwierdzenie procedury ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków 

rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia                                                      ref.: dr J. Łubocka 

h) wniosek o zatwierdzenie procedury monitorowania postępów i osiągnięć studenta 

ref.: dr J. Łubocka 

i) wniosek o zatwierdzenie procedury określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów 

uczenia się                                                                                                ref.: dr J. Łubocka 

j) wniosek o zatwierdzenie zasad  konstruowania i zatwierdzania procedur związanych z 

zapewnieniem jakości kształcenia na WNB                                                    ref.: dr J. Łubocka 

k) wniosek o zatwierdzenie procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB 

ref.: dr J. Łubocka 

5. Wniosek o zmianę składu:                                                        ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

a) Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia                  

b) Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – biologia 

c) Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – biologia człowieka 

d) Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – mikrobiologia 

e) Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – genetyka i biologia eksperymentalna 

f) Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 



 

 

6. Wniosek o powołanie Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – biologia nauczycielska 

ref.: dr J. Łubocka 

7. Wniosek o zmianę składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 

ref.: dr hab. prof. K. Kabała 

8. Wniosek o zatwierdzenie regulaminu Instytutu Genetyki i Mikrobiologii        ref.: prof. Z. Drulis-Kawa 

9. Wniosek o przekształcenia Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w 

jednostkę ogólnouniwersytecką Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 

ref.: prof. D. Skarżyński 

10. Wolne wnioski 

11. Przyjęcie protokołu z dnia 26 września 2019 r. 

12. Przyjęcie protokołu z dnia 3 października 2019 r. 

                                                                                                                     

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         prof. dr hab. Dariusz Skarżyński   
 
Uchwały z dnia 23 października 2019 r.: 

 Uchwała Nr 142_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 

Uniwersytetu Edyty Goli.pdf 
 Uchwała Nr 144_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zmiany w Komisji Finansów powołanej na 

kadencję 2016-2020.pdf 
 Uchwała Nr 145_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej.pdf 
 Uchwała Nr 146_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 

UWr.pdf 

 Uchwała Nr 148_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie regulaminu Centrum Transferu 
Technologii UWr.pdf 
 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

kodów Szkoły Doktorskiej 

 ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania 
uprawnień 

 ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na 

stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w 
sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie 
kodów i symboli organizacyjnych 

 ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2019 r. w 
sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 

 ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w 
sprawie określenia wzorów dokumentów w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. 
zmieniające zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, 
archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i 
przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) 

 ZARZĄDZENIE Nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w 
sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21504/uchwala-nr-142_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-uniwersytetu-edyty-goli.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21504/uchwala-nr-142_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-uniwersytetu-edyty-goli.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21506/uchwala-nr-144_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-zmiany-w-komisji-finansow-powolanej-na-kadencje-2016-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21506/uchwala-nr-144_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-zmiany-w-komisji-finansow-powolanej-na-kadencje-2016-2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21507/uchwala-nr-145_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-powolania-uniwersyteckiej-komisji-wyborczej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21507/uchwala-nr-145_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-powolania-uniwersyteckiej-komisji-wyborczej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21508/uchwala-nr-146_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-nadania-tytulu-doktora-honoris-causa-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21508/uchwala-nr-146_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-nadania-tytulu-doktora-honoris-causa-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21510/uchwala-nr-148_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-regulaminu-centrum-transferu-technologii-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21510/uchwala-nr-148_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-10-23-w-sprawie-regulaminu-centrum-transferu-technologii-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20914/nr-115_2019-z-dnia-19092019-r-kody-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20914/nr-115_2019-z-dnia-19092019-r-kody-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21164/nr-116_2019-z-dnia-20092019-r-pol-on.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21164/nr-116_2019-z-dnia-20092019-r-pol-on.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21164/nr-116_2019-z-dnia-20092019-r-pol-on.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21164/nr-116_2019-z-dnia-20092019-r-pol-on.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20916/nr-118_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-zarz-70-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20916/nr-118_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-zarz-70-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20916/nr-118_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-zarz-70-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20916/nr-118_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-zarz-70-2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20915/nr-119_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-do-73-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20915/nr-119_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-do-73-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20915/nr-119_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-do-73-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20915/nr-119_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-do-73-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/20915/nr-119_2019-z-dnia-20092019-r-zmiana-do-73-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21181/nr_121_2019-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21181/nr_121_2019-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21166/nr-122_2019-z-dnia-01102019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21166/nr-122_2019-z-dnia-01102019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21166/nr-122_2019-z-dnia-01102019-r-zmiana-do-kodowania.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21165/nr-123_2019-z-dnia-01102019-r-kody-i-symbole-organizacyjne.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21165/nr-123_2019-z-dnia-01102019-r-kody-i-symbole-organizacyjne.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21398/nr-125_2019-z-dnia-15102019-r-w-sprawie-zmiany-skladu-rady-bibliotecznej-na-kadencje-2016_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21398/nr-125_2019-z-dnia-15102019-r-w-sprawie-zmiany-skladu-rady-bibliotecznej-na-kadencje-2016_2020.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21434/nr-126_2019_wzory-dokumentow-w-procesie-komercjalizacja.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21434/nr-126_2019_wzory-dokumentow-w-procesie-komercjalizacja.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21434/nr-126_2019_wzory-dokumentow-w-procesie-komercjalizacja.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21454/nr-127_2019-z-dnia-16102019-r-zmiana-do-9-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21454/nr-127_2019-z-dnia-16102019-r-zmiana-do-9-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21454/nr-127_2019-z-dnia-16102019-r-zmiana-do-9-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21454/nr-127_2019-z-dnia-16102019-r-zmiana-do-9-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21454/nr-127_2019-z-dnia-16102019-r-zmiana-do-9-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21453/nr-128_2019-z-dnia-16102019-r-antyplagiat-dla-doktorantow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21453/nr-128_2019-z-dnia-16102019-r-antyplagiat-dla-doktorantow.pdf


 

 

 ZARZĄDZENIE 131/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 
organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w 

sprawie opłat za dokumenty wydawane słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego 
rozpoczętych przed rokiem akademickim 2018/2019 

 ZARZĄDZENIE Nr 133/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2019 r. w 
sprawie utworzenia Pracowni Analizy i Wizualizacji Struktur Roślinnych w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin 
w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w 

sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania 
z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie 
utworzenia Sekretariatu Szkoły Doktorskiej w Dziale Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające 
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 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 

Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21470/nr-131_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-organizacji-wykonywania-zadan-obronnych-w-ramach-powszechnego-obowiazku-obrony-rzeczypospolitej-polskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21470/nr-131_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-organizacji-wykonywania-zadan-obronnych-w-ramach-powszechnego-obowiazku-obrony-rzeczypospolitej-polskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21470/nr-131_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-organizacji-wykonywania-zadan-obronnych-w-ramach-powszechnego-obowiazku-obrony-rzeczypospolitej-polskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21469/nr-132_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-oplat-za-dokumenty-wydawane-sluchaczom-studiow-podyplomowych-uwr-rozpoczetych-przed-rokiem-akademickim-2018_2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21469/nr-132_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-oplat-za-dokumenty-wydawane-sluchaczom-studiow-podyplomowych-uwr-rozpoczetych-przed-rokiem-akademickim-2018_2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21469/nr-132_2019-z-dnia-18102019-r-w-sprawie-oplat-za-dokumenty-wydawane-sluchaczom-studiow-podyplomowych-uwr-rozpoczetych-przed-rokiem-akademickim-2018_2019.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21536/nr-133_2019-w-sprawie-utworzenia-pracowni-analizy-i-wizualizacji-struktur-roslinnych-w-zakladzie-biologii-rozwoju-roslin-w-ibe-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21536/nr-133_2019-w-sprawie-utworzenia-pracowni-analizy-i-wizualizacji-struktur-roslinnych-w-zakladzie-biologii-rozwoju-roslin-w-ibe-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21536/nr-133_2019-w-sprawie-utworzenia-pracowni-analizy-i-wizualizacji-struktur-roslinnych-w-zakladzie-biologii-rozwoju-roslin-w-ibe-na-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21585/nr-137_2019-z-dnia-29102019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-84_201-rektora-uwr-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21585/nr-137_2019-z-dnia-29102019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-84_201-rektora-uwr-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21585/nr-137_2019-z-dnia-29102019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-84_201-rektora-uwr-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21585/nr-137_2019-z-dnia-29102019-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-84_201-rektora-uwr-z-dnia-10062019-r-w-sprawie-zasad-pobierania-oplat-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne-oraz-trybu-i-warunkow-zwrotu-i-zwalniania-z.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21735/nr-138-2019-sekretariat-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21735/nr-138-2019-sekretariat-szkoly-doktorskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21736/nr-139_2019-zm-do-oplat.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21736/nr-139_2019-zm-do-oplat.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21736/nr-139_2019-zm-do-oplat.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21736/nr-139_2019-zm-do-oplat.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21736/nr-139_2019-zm-do-oplat.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21737/nr-140_2019-w-sprawie-systemu-identyfikacji-wizualnej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/21737/nr-140_2019-w-sprawie-systemu-identyfikacji-wizualnej-uwr.pdf

