
 

 

 

ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

21 maja 2020 r., godz. 9:15 

Posiedzenie Rady będzie rejestrowane zgodnie z art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695). 

 

1. Sprawdzenie listy obecności i ustalenie kworum                                              Komisja Skrutacyjna 

2. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad                                               ref.: prof. B. Pawłowski 

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 7 maja 2020 r.                 ref.: prof. B. Pawłowski 

4. Wniosek o nadanie mgr Patrycji Brzdąk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                         ref.: dr hab. B. Simiczyjew  

5. Wniosek o nadanie mgr Iwonie Kuras-Hilares stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne                                      ref.: dr hab. prof. M. Borowiec  

6. Wniosek o uznanie stopnia kandydata nauk w dziedzinie nauk biologicznych, specjalizacja 

zoologia nadanego dr Oleksandrovi Kovalchuk za równoważny z polskim stopniem doktora 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne 

      ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                       

7. Przewód doktorski mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk 

a) wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej 

b) wniosek o zmianę składu komisji doktorskiej                                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec                                           

8. Wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej 

w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej                     ref.: dr hab. M. Kadej 

9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Izabelli Myśliwy: 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu 

tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

c) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska                                                                    ref.: dr hab. D. Augustyniak                                                                                              

10. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. Marii Ogielskiej na stanowisku profesora (1/4 etatu) 

na czas określony od 1.10.2020 do 31.12.2022 w związku z realizacją grantu NCN 

ref.: prof. D. Tarnawski 

11. Wniosek o zatrudnienie dr. Krzysztofa Kolendy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii 

Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej              ref.: prof. B. Pawłowski 

12. Wniosek o zatrudnienie dr Marty Cholewy na stanowisku adiunkta w Pracowni Biologii Lasu 

ref.: prof. B. Pawłowski 

13. Wniosek o zatrudnienie dr Urszuli Ratajczak na stanowisku asystenta w Zakładzie Paleozoologii 

Instytutu Biologii Środowiskowej ( ½ etatu)                                                 ref.: prof. B. Pawłowski                                             

14. Wolne wnioski 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
Nauki Biologiczne 

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski  


