
 

 

 

ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

17 grudnia 2020 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 26 listopada 2020 r.                        ref. dr hab. inż. M. Kadej  

4. Wniosek o powołanie Zespołu ds. wstępnej oceny dokumentacji w postępowaniu habilitacyjnym 

dra Wojciecha Solarza (ponowne rozpatrzenie sprawy)                                                ref. dr hab. inż. M. Kadej 

5. Wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej (biologia) 

w przewodzie doktorskim mgra Pawła Jarzembowskiego                                              ref. dr hab. inż. M. Kadej 

6. Postępowanie doktorskie mgr Aleksandry Tomczak:                                                           ref. prof. H. Jańska 

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 

7. Postępowanie doktorskie mgr Marty Pałki:                                                                         ref. prof. H. Jańska 

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 

8. Przewód doktorski mgr Marty Podgórskiej:                                                                      ref. prof. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

9. Przewód doktorski mgr Anny Kocyły:                                                                                 ref. prof. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

10. Przewód doktorski mgr Marty Kołodziej:                                                                            ref. prof. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej (biochemia) 

b) wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego (język angielski) 

11. Wniosek o zmianę składu komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego (język angielski) 

w przewodzie doktorskim mgra Jakuba Szymczyka                                                             ref. prof. H. Jańska 

12. Przewód doktorski mgra Dariusza Sobczyka:                                                                    ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

13. Przewód doktorski mgr Marty Czarnieckiej-Wiery                                                             ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

14. Wolne wnioski                                

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
Nauki Biologiczne 

dr hab. inż. Marcin Kadej  


