
 

 

 

 

Uchwała Nr 194/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

  w sprawie powołania Komisji Doktorskiej 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014, poz. 1852, z późn. zm.), w związku z art. 179 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Pani Agnieszki Piróg, wszczętym uchwałą Rady 

Wydziału Nr 245/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., w składzie:  

 

1/ dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr – przewodnicząca, 

2/ dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr – promotor, 

3/ dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, prof. IBS PAN – recenzent, 

4/ prof. dr hab. Ewa Dzika – recenzent, 

5/ dr hab. Konrad Hałupka – członek, 

6/ dr hab. Marcin Kadej – członek, 

7/ dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr – członek, 

8/ dr hab. Jan Kotusz – członek, 

9/ dr hab. Lucyna Mróz – członek, 

10/ prof. dr hab. Maria Ogielska – członek, 

11/ prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman – członek, 

12/ dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr – członek, 

13/ dr hab. Krzysztof Świerkosz – członek, 

14/ prof. dr hab. Jolanta Świętojańska - członek 

15/ prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – członek, 

16/ prof. dr hab. Helena W. Wesołowska – członek, 

17/ prof. dr hab. Bronisław Wojtuń – członek. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

       Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

  Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 


