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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

20 maja 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o nadanie mgr Annie Kocyle stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych 

dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej      ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr  

4. Wniosek o nadanie mgr Marcie Podgórskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

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

5. Postępowanie doktorskie mgr Marty Późniak:                                       ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                              

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

c) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

6. Postępowanie doktorskie mgr Natalii Porębskiej:                                  ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                             

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

c) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

7. Postępowanie doktorskie mgr Ambroise Wu:                                        ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                            

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) powołanie promotora pomocniczego 

c) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

d) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

8. Postępowanie doktorskie mgr Jakuba Sławskiego:                                ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                                  

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

c) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

9. Postępowanie doktorskie mgr Karoliny Jendryczko:                              ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr                       

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) powołanie promotora pomocniczego 
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c) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

d) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

10. Przewód doktorski mgr Marty Kołodziej:                                              ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

11. Wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kluski i wyrażenie zgody na 

przedstawienie rozprawy w j. angielskim                                             ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr 

12. Wniosek o zmianę składu komisji z filozofii przyrody w przewodzie doktorskim mgr Jolanty 

Żelasko                                                                                            ref. dr hab. M. Żuk prof. UWr 

13. Postępowanie doktorskie mgr Agaty Parafiniuk:                                          ref. dr hab. B. Simiczyjew                

a) powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) powołanie drugiego promotora  

c) określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski z zakresu tematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z j. angielskiego) 

d) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z zakresu tematyki, której 

dotyczy rozprawa doktorska 

14. Wniosek o nadanie mgr Marcie Czarnieckiej-Wiera stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej       

ref. prof. dr hab. B. Wojtuń 

15. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie oceny śródokresowej z wyłączeniem jawności 

części posiedzenia komisji, na której prezentowane są wyniki pracy badawczej: 

a) mgr Edyty Mazurkiewicz                                                                                   ref. dr hab. I. Jędrzejowska 

b) mgr Natalii Kuli                                                                                  

16. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i ponowne zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Borowca na 

stanowisku profesora w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej na podstawie 

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

17. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Jakuba Szperlika na stanowisku adiunkta 

w Ogrodzie Botanicznym WNB                                                            ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

18. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Karola Kramarza na stanowisku adiunkta 

w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki WNB                                      ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

19. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Artura Tomala na stanowisku asystenta 

w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki WB                                     ref. prof. dr hab. H. Jańska 

20. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 22 kwietnia 2021 r.        

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

21. Wolne wnioski                                
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      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
      Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej  prof. UWr 

 


