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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

22 kwietnia 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Przewód doktorski mgr Anny Lewickiej:                                                     ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

4. Przewód doktorski mgr Urszuli Kaźmierczak:                                          ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

5. Przewód doktorski mgr Martyny Mianowskiej:                                         ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

6. Przewód doktorski mgr Idy Szmigiel:                                                     ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

7. Wniosek o powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Zawilskiej 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

8. 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. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

9. 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. dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

10. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Aleksandry Boby (Wydział Biotechnologii) na stanowisku 

adiunkta (etat badawczy finansowany z projektu NCN OPUS)                ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr 

11. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 18 marca 2021 r.        

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

12. Wolne wnioski 

13. Wniosek o zatrudnienie dr Katarzyny Piekarowicz na stanowisku adiunkta badawczo-

dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych na Wydziale Biotechnologii 

ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                                

       

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

      Nauki Biologiczne 
      dr hab. inż. Marcin Kadej  prof. UWr 

 


