
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

22 kwietnia 2021 r., godz. 11.00 

 

    
 

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

2. Komunikaty  

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 18 marca 2021 r.    ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

4. Wniosek o zatwierdzenie programów studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akad. 

2021/22 dla kierunków: 

a) biologia                                                                                                                   ref.: dr A. Kilian 

b) biologia człowieka                                                                                                   ref.: dr E. Cieplak 

c) genetyka i biologia eksperymentalna                                                       ref.: dr hab. E. Gola prof. UWr 

d) mikrobiologia                                                                                           ref.: dr hab. A Perec-Matysiak 

e) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym                                                             ref.: dr hab. A. Klink 

5. Wniosek o zaopiniowanie kandydatury dra Zygmunta Dajdoka do pełnienia funkcji kierownika Studiów 

Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”  

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

6. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Aleksandry Sameckiej-

Cymerman na stanowisku profesora w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na podstawie 

umowy o pracę na czas określony                                                      ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

7. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Bronisława Wojtunia na 

stanowisku profesora w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na podstawie umowy o pracę 

na czas określony                                                                             ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

8. Wniosek o udzielenie dr. Sebastianowi Salacie urlopu naukowego                   ref.: prof. dr hab. Jolanta Świętojańska 

9. Wolne wnioski   

                                                    Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

                          Dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr 
 
 
 
Uchwały Senatu z dnia 24 marca 2021 r.: 

• Uchwała Nr 26_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie zmiany w Komisji Finansów na kadencję 

2020-2024.pdf 
• Uchwała Nr 28_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Rozwoju.pdf 

  
Zarządzenia Rektora: 
• Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny 

śródokresowej 
• ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie 

likwidacji działalności Hotelu Asystenta „Sezam” 
• ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
• ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego pracownikom wykonującym 

zadania w ramach projektów obejmujących prowadzenie badań naukowych finansowanych ze środków 
zewnętrznych 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28461/uchwala-nr-26_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-03-24-w-sprawie-zmiany-w-komisji-finansow-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28461/uchwala-nr-26_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-03-24-w-sprawie-zmiany-w-komisji-finansow-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28463/uchwala-nr-28_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-03-24-w-sprawie-regulaminu-senackiej-komisji-rozwoju.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28220/25-2021-z-dnia-3032021-r.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28220/25-2021-z-dnia-3032021-r.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28220/25-2021-z-dnia-3032021-r.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28220/25-2021-z-dnia-3032021-r.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28386/nr-27-2021_likwidacja-hotelu-asystenta-sezam.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28386/nr-27-2021_likwidacja-hotelu-asystenta-sezam.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28397/nr-28_2021-z-dnia-17032021-r-regulamin-wynagradzania.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28397/nr-28_2021-z-dnia-17032021-r-regulamin-wynagradzania.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28398/nr-29_2021-z-dnia-17032021-r-wynagrodzenie-uzupelniajace-w-projektach.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28398/nr-29_2021-z-dnia-17032021-r-wynagrodzenie-uzupelniajace-w-projektach.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28398/nr-29_2021-z-dnia-17032021-r-wynagrodzenie-uzupelniajace-w-projektach.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28398/nr-29_2021-z-dnia-17032021-r-wynagrodzenie-uzupelniajace-w-projektach.pdf


 

 

• ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

• Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
dodatków projektowych za złożenie aplikacji wypłacanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad 
wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie 
rekrutacyjne na studia oraz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad 
funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 

• ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz 
organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w 

języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 
• ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi 
• ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

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

• ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac 
dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do 

Repozytorium pisemnych prac dyplomowych 
• ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające 

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 44/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r.r. w sprawie 
zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. 
wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach 
Funduszu Aparatury Badawczej 

•  ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie 

obowiązków wynikających z nowych regulacji dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków 
powietrznych (dronów) 

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28399/nr-30_2021-z-dnia-17032021-r-nagrody.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28399/nr-30_2021-z-dnia-17032021-r-nagrody.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28400/nr-31_2021-z-dnia-17032021-organizacja-prkatyk.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28400/nr-31_2021-z-dnia-17032021-organizacja-prkatyk.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28401/nr-32_2021-z-dnia-17032021-r-dodatki-za-zlozenie-aplikacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28401/nr-32_2021-z-dnia-17032021-r-dodatki-za-zlozenie-aplikacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28402/nr-33_2021-z-dnia-17032021-r-komisje-rekrutacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28402/nr-33_2021-z-dnia-17032021-r-komisje-rekrutacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28402/nr-33_2021-z-dnia-17032021-r-komisje-rekrutacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28403/nr-34_2021-z-dnia-17032021-r-sorty-bhp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28403/nr-34_2021-z-dnia-17032021-r-sorty-bhp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28403/nr-34_2021-z-dnia-17032021-r-sorty-bhp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28403/nr-34_2021-z-dnia-17032021-r-sorty-bhp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28432/nr-35-2021-zawieranie_i_realizacja_umow_w_uwr_19_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28432/nr-35-2021-zawieranie_i_realizacja_umow_w_uwr_19_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28432/nr-35-2021-zawieranie_i_realizacja_umow_w_uwr_19_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28438/nr-36_2021-z-dnia-19032021-r-regulamin-zlota-seria.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28438/nr-36_2021-z-dnia-19032021-r-regulamin-zlota-seria.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28445/37_2021-zarzadzenie-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28445/37_2021-zarzadzenie-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28468/nr-38-2021-z-dnia-250320201-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-23-2021-z-dnia-25022021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-rejestracji-w-systemie-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28468/nr-38-2021-z-dnia-250320201-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-23-2021-z-dnia-25022021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-rejestracji-w-systemie-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28468/nr-38-2021-z-dnia-250320201-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-23-2021-z-dnia-25022021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-rejestracji-w-systemie-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28468/nr-38-2021-z-dnia-250320201-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-23-2021-z-dnia-25022021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-rejestracji-w-systemie-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28468/nr-38-2021-z-dnia-250320201-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-23-2021-z-dnia-25022021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-rejestracji-w-systemie-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28510/nr-39-2021-z-dnia-29032021-komisja-ds-etyki_badan_z_udzialem_ludzi.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28510/nr-39-2021-z-dnia-29032021-komisja-ds-etyki_badan_z_udzialem_ludzi.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28509/nr-40-2021-z-dnia-29032021-restrukturyzacja-wnb.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28509/nr-40-2021-z-dnia-29032021-restrukturyzacja-wnb.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28509/nr-40-2021-z-dnia-29032021-restrukturyzacja-wnb.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28515/nr-42-2021-z-dnia-30032021-procedura_dyplomowania_30_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28515/nr-42-2021-z-dnia-30032021-procedura_dyplomowania_30_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28515/nr-42-2021-z-dnia-30032021-procedura_dyplomowania_30_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28515/nr-42-2021-z-dnia-30032021-procedura_dyplomowania_30_03_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28533/nr-43-2021-z-dnia-31032021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-118-2020-rektora-uwr-z-dnia-7092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28533/nr-43-2021-z-dnia-31032021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-118-2020-rektora-uwr-z-dnia-7092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28533/nr-43-2021-z-dnia-31032021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-118-2020-rektora-uwr-z-dnia-7092020-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-ksztalcenia-na-odleglosc-w.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28555/nr-44-2021-z-dnia-31032021-zmiana-do-regulaminu-organizacyjnego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28555/nr-44-2021-z-dnia-31032021-zmiana-do-regulaminu-organizacyjnego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28555/nr-44-2021-z-dnia-31032021-zmiana-do-regulaminu-organizacyjnego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28593/nr-45-2021-z-dnia-2042021-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-przyznawania-srodkow-na-zakupaparatury-naukowo-badawczej-w-ramach-fab.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28593/nr-45-2021-z-dnia-2042021-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-przyznawania-srodkow-na-zakupaparatury-naukowo-badawczej-w-ramach-fab.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28593/nr-45-2021-z-dnia-2042021-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-przyznawania-srodkow-na-zakupaparatury-naukowo-badawczej-w-ramach-fab.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28732/nr-47-2021-drony-nowe-regulacje.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28732/nr-47-2021-drony-nowe-regulacje.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/28732/nr-47-2021-drony-nowe-regulacje.pdf

