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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

18 marca 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o powołanie dr hab. Małgorzaty Janickiej prof. UWr do pełnienia funkcji Zastępcy 

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

4. Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Proćków:                      ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

a) wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzent, członek, sekretarz) 

b) powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej 

5. Wniosek o nadanie mgr Urszuli Nowak stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych dyscyplinie nauki biologiczne                                      ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr 

6. Wniosek o nadanie mgr. Mateuszowi Krzyścikowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych dyscyplinie nauki biologiczne                                      ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr  

7. Przewód doktorski mgr Dagmary Dyczko:                                                       ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

8. Wniosek o zmianę składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim:          ref. dr hab. A. Klink 

a) mgr. Adama Kotowskiego 

b) mgr. Grzegorza Skórzewskiego 

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

w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego                                        ref. dr hab. A. Klink                                               

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

w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego                                   ref. dr hab. A. Klink                                               

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

w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej                                          ref. prof. dr hab. D. Rakus 

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

w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Piróg                        ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

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

w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech                                   ref. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

14. Przewód doktorski mgr inż. Darii Nawrockiej:                                          ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej 

(filozofia przyrody) 

b) wniosek o powołanie komisji przeprowadzającej egzamin z języka angielskiego 

15. Wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim:                                                                     ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) mgr Aleksandry Czyrek 
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b) mgr Pauliny Olszewskiej 

c) mgr. Michała Padjaska 

d) mgr. Michała Skulskiego 

e) mgr inż. Bożeny Szulc 

f) mgr Idy Szmigiel 

g) mgr Jolanty Żelasko 

h) mgr Gabrieli Baranowskiej 

i) mgr. Jakuba Muraszko 

j) mgr Martyny Sochackiej 

k) mgr Magdaleny Trybus 

16. Wniosek o zmianę składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej (filozofia 

przyrody) w przewodzie doktorskim                                                        ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) mgr Gabrieli Baranowskiej 

b) mgr. Jakuba Muraszko 

c) mgr Martyny Sochackiej 

d) mgr Magdaleny Trybus 

17. Wniosek o zaopiniowanie składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej 

doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych                ref. dr hab. I. Jędrzejowska 

18. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 18 lutego 2021 r.        

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

19. Wolne wnioski                                

      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
      Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej  prof. UWr 

 


