
 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

22 października 2020 r., godz. 10:30 

 

    

1. Przyjęcie porządku obrad                                                                               ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej 

2. Komunikaty  

3. Przyjęcie protokołu z dnia 10 września 2020 r.                                                 ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej 

4. Wniosek o zaopiniowanie powołania Rady Interesariuszy na Wydziale Nauk Biologicznych 

ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej 

5. Wniosek o zaopiniowanie zmian w programie kształcenia na Studiach Podyplomowych Zarządzanie 

Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”                                                      ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej 

6. Wniosek o zaopiniowanie utworzenia nowego etatu badawczo-dydaktycznego asystenta/adiunkta w Pracowni 

Kultur Tkankowych Ogrodu Botanicznego                                                                  ref.: dr hab. prof. Z. Kącki 

7. Wniosek o zatwierdzenie zmian w procedurze:                                                               ref.: dr hab. E. Myśkow 

a) analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy 

b) uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS)  

c) realizowania studiów zgodnie z indywidualnym programem i planem studiów (IPPS) 

d) postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych) 

e) postępowania w sprawie organizacji praktyk nieobjętych programem studiów (wolontariaty) 

f) przyjęcia studenta na WNB w przypadku przeniesienia 

g) realizacji przedmiotów do wyboru 

h) zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB 

8. Wniosek o powołanie Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych: 

a) mikrobiologia                                                                                                  ref.: dr hab. E. Myśkow 

b) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 

c) genetyka i biologia eksperymentalna 

d) biologia 

e) biologia człowieka 

f) Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii      

9. Wniosek o powołanie Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku ochrona środowiska 

ref.: dr hab. E. Myśkow 

10. Wniosek o powołanie Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dla kierunku ochrona 

środowiska                                                                                                                 ref.: dr hab. E. Myśkow 

11. Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny program i plan studiów (IPPS) dla Marty Kołodziejak studentki 

kierunku genetyka i biologia eksperymentalna                                                           ref.: dr hab. prof. E. Gola 

12. Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny program i plan studiów (IPPS) dla Aleksandry Domin studentki 

kierunku genetyka i biologia eksperymentalna                                                           ref.: dr hab. prof. E. Gola 

13. Wniosek o zatrudnienie dr Dominiki Chmolowskiej na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) 

w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska                                        ref.: dr hab. prof. T. Szymura 

14. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie poparcia zmiany ustawy o ochronie zwierząt  

ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej 

15. Wolne wnioski   

                                                Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
                          Dr hab. inż. Marcin Kadej 
 



 

 

 

Uchwały z dnia 23 września 2020 r.: 

• Uchwała Nr 113_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie powołania Komisji Nauczania na 
kadencję 2020-2024.pdf 

• Uchwała Nr 128_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie opinii o rozwiązaniu stosunku pracy na 
podstawie mianowania 

• Uchwała Nr 129_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Klausowi 
Wandeltowi.pdf 

• Uchwała Nr 130_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej 
przy RGNiSW.pdf 

• Uchwała Nr 131_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie zlecenia wykonania portretu Rektora 
poprzedniej kadencji.pdf 

• Uchwała Nr 134_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu 

UWr.pdf 
  

 Zarządzenia Rektora: 
• ZARZĄDZENIE Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
zmieniającego Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. 
wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

• ZARZADZENIE Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych 

• ZARZĄDZENIE Nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki 
biologiczne 

• ZARZĄDZENIE Nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. 
wprowadzające Regulamin Organizacyjny Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. 

wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

kodów i symboli niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2020 r. zmieniające 
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 127/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2020 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz 
zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. 

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
sierpnia 2020 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• Zarządzenie Nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie 

dofinansowania wykonania szczepień przeciwko grypie w roku 2020 dla pracowników, doktorantów, 
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. 
wprowadzające Regulamin nadawania certyfikatu prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 r. 
zmieniające zarządzenie Nr 160/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25845/uchwala-nr-113_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-powolania-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25845/uchwala-nr-113_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-powolania-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25860/uchwala-nr-129_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-nadania-tytulu-dhc-uwr-prof-klausowi-wandeltowi.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25860/uchwala-nr-129_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-nadania-tytulu-dhc-uwr-prof-klausowi-wandeltowi.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25861/uchwala-nr-130_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-kandydatow-do-komisji-dyscyplinarnej-przy-rgnisw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25861/uchwala-nr-130_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-kandydatow-do-komisji-dyscyplinarnej-przy-rgnisw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25862/uchwala-nr-131_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-zlecenia-wykonania-portretu-rektora-poprzedniej-kadencji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25862/uchwala-nr-131_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-zlecenia-wykonania-portretu-rektora-poprzedniej-kadencji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25865/uchwala-nr-134_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25865/uchwala-nr-134_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-09-23-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25628/nr-117_2020-z-dnia-07092020-r-zmiana-do-111-2020.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25628/nr-117_2020-z-dnia-07092020-r-zmiana-do-111-2020.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25628/nr-117_2020-z-dnia-07092020-r-zmiana-do-111-2020.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25628/nr-117_2020-z-dnia-07092020-r-zmiana-do-111-2020.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25627/nr-118_2020-z-dnia-07092020-r-nauczanie_zdalne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25627/nr-118_2020-z-dnia-07092020-r-nauczanie_zdalne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25646/nr-119_2020-z-dnia-09092020-r-zmiana-do-reg-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25646/nr-119_2020-z-dnia-09092020-r-zmiana-do-reg-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25646/nr-119_2020-z-dnia-09092020-r-zmiana-do-reg-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25809/nr-120_2020-z-dnia-22092020-r-idub-dofinansowanie-publikacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25809/nr-120_2020-z-dnia-22092020-r-idub-dofinansowanie-publikacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25809/nr-120_2020-z-dnia-22092020-r-idub-dofinansowanie-publikacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25829/nr-121_2020-z-dnia-23092020-r-mdr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25829/nr-121_2020-z-dnia-23092020-r-mdr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25829/nr-121_2020-z-dnia-23092020-r-mdr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25841/nr-122_2020-z-dnia-23092020-r-dodatkowa_rekrutacja_szk_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25841/nr-122_2020-z-dnia-23092020-r-dodatkowa_rekrutacja_szk_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25841/nr-122_2020-z-dnia-23092020-r-dodatkowa_rekrutacja_szk_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25841/nr-122_2020-z-dnia-23092020-r-dodatkowa_rekrutacja_szk_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25868/nr-123_2020-z-dnia-23092020-r-reg-org-msos.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25868/nr-123_2020-z-dnia-23092020-r-reg-org-msos.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25868/nr-123_2020-z-dnia-23092020-r-reg-org-msos.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25942/nr-124_2020-z-dnia-23092020-r-wprowadzajace-regulamin-organizacyjny-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25942/nr-124_2020-z-dnia-23092020-r-wprowadzajace-regulamin-organizacyjny-uniwersytetu-trzeciego-wieku-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25869/nr-125_2020-z-dnia-24092020-r-zmiany-w-pionie-gk.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25869/nr-125_2020-z-dnia-24092020-r-zmiany-w-pionie-gk.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25869/nr-125_2020-z-dnia-24092020-r-zmiany-w-pionie-gk.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25867/nr-126_2020-z-dnia-24092020-r-zm_do_zarz_158_2019_zasady_projektow_dok_programow_studiow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25867/nr-126_2020-z-dnia-24092020-r-zm_do_zarz_158_2019_zasady_projektow_dok_programow_studiow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25867/nr-126_2020-z-dnia-24092020-r-zm_do_zarz_158_2019_zasady_projektow_dok_programow_studiow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25867/nr-126_2020-z-dnia-24092020-r-zm_do_zarz_158_2019_zasady_projektow_dok_programow_studiow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25867/nr-126_2020-z-dnia-24092020-r-zm_do_zarz_158_2019_zasady_projektow_dok_programow_studiow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25929/nr-127_2020-z-dnia-28092020-r-zmiana-do-142-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25929/nr-127_2020-z-dnia-28092020-r-zmiana-do-142-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25929/nr-127_2020-z-dnia-28092020-r-zmiana-do-142-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25929/nr-127_2020-z-dnia-28092020-r-zmiana-do-142-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25931/nr-128_2020-z-dnia-29092020-r-wf.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25931/nr-128_2020-z-dnia-29092020-r-wf.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25931/nr-128_2020-z-dnia-29092020-r-wf.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25935/nr-129_2020-z-dnia-30092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-wsparcia-niematerialnego-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25935/nr-129_2020-z-dnia-30092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-wsparcia-niematerialnego-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25935/nr-129_2020-z-dnia-30092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-wsparcia-niematerialnego-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25932/nr-130_2020-z-dnia-30092020-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103-2020-rektora-uwr-z-dnia-10082020-r-w-sprawie-planowania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25932/nr-130_2020-z-dnia-30092020-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103-2020-rektora-uwr-z-dnia-10082020-r-w-sprawie-planowania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25932/nr-130_2020-z-dnia-30092020-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103-2020-rektora-uwr-z-dnia-10082020-r-w-sprawie-planowania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26038/nr-131_2020-z-dnia-7102020-r-w-sprawie-dofinansowania-wykonania-szczepien-przeciwko-grypie-w-roku-2020-dla-pracownikow-doktorantow-studentow-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26038/nr-131_2020-z-dnia-7102020-r-w-sprawie-dofinansowania-wykonania-szczepien-przeciwko-grypie-w-roku-2020-dla-pracownikow-doktorantow-studentow-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26038/nr-131_2020-z-dnia-7102020-r-w-sprawie-dofinansowania-wykonania-szczepien-przeciwko-grypie-w-roku-2020-dla-pracownikow-doktorantow-studentow-uniwersytetu-wroclawskiego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26074/nr-132_2020-z-dnia-12102020-r-regulamin-certyfikatu-prostej-polszczyzny-zawiera-wzory.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26074/nr-132_2020-z-dnia-12102020-r-regulamin-certyfikatu-prostej-polszczyzny-zawiera-wzory.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26101/nr-134_2020-z-dnia-14102020-r-zmiana-160-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26101/nr-134_2020-z-dnia-14102020-r-zmiana-160-2019.pdf


 

 

sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim 
 

  

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26101/nr-134_2020-z-dnia-14102020-r-zmiana-160-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26101/nr-134_2020-z-dnia-14102020-r-zmiana-160-2019.pdf

