
 

 

 

 

Uchwała Nr 59/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

  w sprawie powołania Komisji Doktorskiej 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),            

w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.), oraz § 29 pkt. 1 uchwały Nr 

102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Pani mgr Patrycji Zawilskiej, 

wszczętym uchwałą Nr 84/2014 Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

24 czerwca 2014 r., w składzie:  

     1/   dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr – przewodnicząca komisji, 

2/   dr hab. Jerzy Gubernator – promotor, 

3/   prof. dr hab. Janina Gabrielska – recenzent, 

4/   prof. dr hab. Maria Bryszewska – recenzent, 

5/   prof. dr hab. Małgorzata Daczewska – członek komisji, 

6/   prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa – członek komisji, 

7/  dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UWr – członek komisji, 

8/  dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr – członek komisji, 

9/  prof. dr hab. Robert Wysocki – członek komisji, 

10/  prof. dr hab. Dariusz Rakus – członek komisji, 

11/  prof. dr hab. Hanna Jańska – członek komisji. 

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

     

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                   Nauki Biologiczne 

       dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 


