
 

 

 

ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  

które odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 9.30 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Komunikaty i informacje 

3. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia na rok akad. 

2020/21                                                                            ref.: dr hab. prof. G. Bugla-Płoskońska 

b) wniosek o zatwierdzenie procedury monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB 

                                                           ref.: dr J. Łubocka 

c) wniosek o zatwierdzenie procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB 

ref.: dr J. Łubocka 

d) wniosek o zatwierdzenie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach 

programu MOST                                                                                   ref.: dr J. Łubocka 

e) wniosek o zatwierdzenie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach 

programu Erasmus+                                                                                  ref.: dr J. Łubocka 

f) wniosek o zatwierdzenie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach 

programu Erasmus+                                                                                  ref.: dr J. Łubocka 

g) wniosek o zatwierdzenie procedury trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy 

dydaktyczne w ramach programu Erasmus+                                                 ref.: dr J. Łubocka 

h) wniosek o zatwierdzenie procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu 

(sylabusa)                                                                                                 ref.: dr J. Łubocka 

4. Wniosek o zatrudnienie dr. Jacka Doskocza na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych                                                                                ref.: dr hab. prof. W. Umławska 

5. Wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

 prof. dr. hab. Jana Gutowicza 

 dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej 

 dr Marty Książczyk                                                                  ref.: dr B. Futoma-Kołoch 

6. Wniosek o zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia mgr. Mateusza Meserszmita na stanowisku 

asystenta w Ogrodzie Botanicznym (etat badawczy finansowany z projektu) 

ref.: dr hab. prof. Z. Kącki 

7. Wniosek o zmianę składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – Studia Doktoranckie 

Biologii                                                                                                ref.: dr hab. prof. D. Kiewra 

8. Wniosek o utworzenie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową 

ref.: prof. dr hab. D. Skarżyński 

9. Wolne wnioski 

10. Przyjęcie protokołu z dnia 12 grudnia 2019 r. 

                                                                                                                



 

 

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                         prof. dr hab. Dariusz Skarżyński   
 

 

 
Uchwały z dnia 18 grudnia 2019 r.: 

 Uchwała Nr 158_2019 Senatu UWr z dnia 2019-12-18 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 
profesora dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.pdf 

 Uchwała Nr 162_2019 Senatu UWr z dnia 2019-12-18 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf 
 

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 155/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 154/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

listopada 2019 r. w sprawie pieczęci  urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie 
Wrocławskim - zarządzenie jest dostępne w Dziale Organizacyjnym. 

 ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej 

Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 
 ZARZĄDZENIE Nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchylenia zarządzenia Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w 
sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty 

uczenia się 
  Zarządzenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i 

trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach 
kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na 
Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie 

Wrocławskim 
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie 

wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do 
przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do 
systemów informatycznych 

 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22240/uchwala-nr-158_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-12-18-w-sprawie-poparcia-wniosku-o-nadanie-tytulu-profesora-dr-hab-gabrieli-bugli-ploskonskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22240/uchwala-nr-158_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-12-18-w-sprawie-poparcia-wniosku-o-nadanie-tytulu-profesora-dr-hab-gabrieli-bugli-ploskonskiej.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22244/uchwala-nr-162_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-12-18-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22244/uchwala-nr-162_2019-senatu-uwr-z-dnia-2019-12-18-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22113/nr-149_2019-z-dnia-06122019-nowe-bip.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22113/nr-149_2019-z-dnia-06122019-nowe-bip.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22229/nr-152_2019-z-dnia-17122019-r-w-sprawie-zasad-konstruowania-planu-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22229/nr-152_2019-z-dnia-17122019-r-w-sprawie-zasad-konstruowania-planu-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22276/nr-153_2019-z-dnia-20122019-r-regulamin-samorzadu-doktorantow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22276/nr-153_2019-z-dnia-20122019-r-regulamin-samorzadu-doktorantow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22276/nr-153_2019-z-dnia-20122019-r-regulamin-samorzadu-doktorantow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22338/nr-155_2019-z-dnia-30122019-r-w-sprawie-wprowadzenia-instrukcji-kancelaryjnej-oraz-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22338/nr-155_2019-z-dnia-30122019-r-w-sprawie-wprowadzenia-instrukcji-kancelaryjnej-oraz-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22338/nr-155_2019-z-dnia-30122019-r-w-sprawie-wprowadzenia-instrukcji-kancelaryjnej-oraz-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22337/nr-156_2019-z-dnia-30122019-r-w-sprawie-wprowadzenia-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-archiwum-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22337/nr-156_2019-z-dnia-30122019-r-w-sprawie-wprowadzenia-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-archiwum-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22387/nr-157_2019-z-dnia-30122019-r-regulamin_samorzadu-studentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22387/nr-157_2019-z-dnia-30122019-r-regulamin_samorzadu-studentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22387/nr-157_2019-z-dnia-30122019-r-regulamin_samorzadu-studentow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22382/nr-158_2019_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-i-dokumentowania-programow-studiow-na-okreslonym-kierunku-studiow-opartych-na-polskiej-ramie-kwalifikacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22382/nr-158_2019_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-i-dokumentowania-programow-studiow-na-okreslonym-kierunku-studiow-opartych-na-polskiej-ramie-kwalifikacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22382/nr-158_2019_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-i-dokumentowania-programow-studiow-na-okreslonym-kierunku-studiow-opartych-na-polskiej-ramie-kwalifikacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22382/nr-158_2019_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-projektowania-i-dokumentowania-programow-studiow-na-okreslonym-kierunku-studiow-opartych-na-polskiej-ramie-kwalifikacji.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22386/nr-159_2019-z-dnia-30122019-r-zmiana-do-regulaminu-bip.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22386/nr-159_2019-z-dnia-30122019-r-zmiana-do-regulaminu-bip.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22386/nr-159_2019-z-dnia-30122019-r-zmiana-do-regulaminu-bip.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22434/nr-160_2019-z-dnia-30122019-r-ogolne-zasady-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22434/nr-160_2019-z-dnia-30122019-r-ogolne-zasady-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22434/nr-160_2019-z-dnia-30122019-r-ogolne-zasady-zawierania-umow.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22433/nr-161_2019-z-dnia-30122019-r-uchylenie-120_2015.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22433/nr-161_2019-z-dnia-30122019-r-uchylenie-120_2015.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22433/nr-161_2019-z-dnia-30122019-r-uchylenie-120_2015.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22433/nr-161_2019-z-dnia-30122019-r-uchylenie-120_2015.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22405/nr-1_2020_oswiadczenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22405/nr-1_2020_oswiadczenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22405/nr-1_2020_oswiadczenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22405/nr-1_2020_oswiadczenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22405/nr-1_2020_oswiadczenia.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22501/nr-4_2020-z-dnia-14012020-r-w-sprawie-wzorow-oraz-zasad-skladania-przez-pracownikow-uwr-oswiadczen-niezbednych-do-przeprowadzania-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-oraz-przekazywan.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22501/nr-4_2020-z-dnia-14012020-r-w-sprawie-wzorow-oraz-zasad-skladania-przez-pracownikow-uwr-oswiadczen-niezbednych-do-przeprowadzania-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-oraz-przekazywan.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22501/nr-4_2020-z-dnia-14012020-r-w-sprawie-wzorow-oraz-zasad-skladania-przez-pracownikow-uwr-oswiadczen-niezbednych-do-przeprowadzania-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-oraz-przekazywan.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/22501/nr-4_2020-z-dnia-14012020-r-w-sprawie-wzorow-oraz-zasad-skladania-przez-pracownikow-uwr-oswiadczen-niezbednych-do-przeprowadzania-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-oraz-przekazywan.pdf

