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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

18 lutego 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o odmowę nadania dr. Wojciechowi Solarzowi stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych dyscyplinie nauki biologiczne 

                                                       ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

4. Wniosek prof. dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy o rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny                                             ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

5. Postępowanie doktorskie mgr Aleksandry Grzeszczak:                                    ref. prof. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego 

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

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

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu 

tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska 

6. Postępowanie doktorskie mgr Olgi Raduckiej-Jaszul:                                    ref. prof. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego  

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

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

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu 

tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska 

7. Wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z j. angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr Małgorzaty Rydzy                                                                   ref. prof. H. Jańska 

8. Przewód doktorski mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy:                                       ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie recenzentów 

c) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

9. Przewód doktorski mgr Magdaleny Zboińskiej:                                            ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 21 stycznia 2021 r.        

ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr  

11. Wolne wnioski                                
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