
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

24 czerwca 2021 r., godz. 12.30 

 

    

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o zatrudnienie dr Agaty Cieślik na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

ref. dr E. Cieplak 

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgr Dagmary Dyczko na stanowisku asystenta 

w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii                                         ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Grzegorza Skórzewskiego na stanowisku asystenta 

w Muzeum Przyrodniczym                                                                  ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Urszuli Ratajczak-Skrzatek na stanowisku adiunkta 

w pełnym wymiarze etatu w Zakładzie Paleozoologii                                        ref. dr hab. K. Stefaniak prof. UWr 

7. Wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2021       ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 20 maja 2021 r.          ref.: Dziekan dr hab. inż. M. Kadej prof. UWr 

9. Wolne wnioski 

 

                                                    Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

                          Dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr 

Uchwały Senatu z dnia 26 maja 2021 r.: 
• Uchwała Nr 47_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf 

• Uchwała Nr 48_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 sprawie nadania tytułu dhc UWr prof Januszowi 
Sztumskiemu.pdf 

• Uchwała Nr 49_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-25 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka PAN.pdf 

• Uchwała Nr 61_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf 
• Uchwała Nr 62_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 uchylająca uchwałę Nr 18_2015.pdf 

  
 

  
Zarządzenia Rektora: 

• ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 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 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz 

organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 tekst 
ujednolicony:     tekst ujednolicony zarządzenia Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku 

akademickim 2021/2022 
• ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury 
wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29724/uchwala-nr-47_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-26-w-sprawie-odznaczen-panstwowych-i-resortowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29725/uchwala-nr-48_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-26-sprawie-nadania-tytulu-dhc-uwr-prof-januszowi-sztumskiemu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29725/uchwala-nr-48_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-26-sprawie-nadania-tytulu-dhc-uwr-prof-januszowi-sztumskiemu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29726/uchwala-nr-49_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-25-w-sprawie-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-pan.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29738/uchwala-nr-61_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-26-w-sprawie-sprostowania-omylki-pisarskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29739/uchwala-nr-62_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-05-26-uchylajaca-uchwale-nr-18_2015.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29482/nr-64_2021-z-dnia-12052021-r-ex-centrum-ot.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29482/nr-64_2021-z-dnia-12052021-r-ex-centrum-ot.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29482/nr-64_2021-z-dnia-12052021-r-ex-centrum-ot.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29481/nr-65_2021-z-dnia-14052021-r-rekrutacja-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29481/nr-65_2021-z-dnia-14052021-r-rekrutacja-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29481/nr-65_2021-z-dnia-14052021-r-rekrutacja-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29481/nr-65_2021-z-dnia-14052021-r-rekrutacja-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29675/tekst-ujednolicony-65_2021-procedura-rejestracji-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29675/tekst-ujednolicony-65_2021-procedura-rejestracji-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29675/tekst-ujednolicony-65_2021-procedura-rejestracji-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29675/tekst-ujednolicony-65_2021-procedura-rejestracji-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29675/tekst-ujednolicony-65_2021-procedura-rejestracji-2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29480/nr-66-z-2021-procedura-legislacyjna.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29480/nr-66-z-2021-procedura-legislacyjna.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29480/nr-66-z-2021-procedura-legislacyjna.pdf


 

 

• ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za 
równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia 

studiów na określonym poziomie 

• ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie limitów 
przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. wprowadzające 
zmiany do zarządzenia 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 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zakazu 

wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, 
w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody 

• ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów 

przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz 
organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej 
Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole 
Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. wprowadzającego 

Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach 
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

• ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadzające 
zmianę do zarządzenia 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 86/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz 
zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 
  
 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29584/nr-67-2021-z-dnia-18052021-nostryfikacja-dyplomow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29584/nr-67-2021-z-dnia-18052021-nostryfikacja-dyplomow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29584/nr-67-2021-z-dnia-18052021-nostryfikacja-dyplomow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29584/nr-67-2021-z-dnia-18052021-nostryfikacja-dyplomow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29585/nr-68-2021-z-dnia-18052021_limity_na_studia_rok_akademicki_2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29585/nr-68-2021-z-dnia-18052021_limity_na_studia_rok_akademicki_2021_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29643/nr-69-2021-z-dnia-21052021-zm-do-zarz-37-2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29643/nr-69-2021-z-dnia-21052021-zm-do-zarz-37-2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29643/nr-69-2021-z-dnia-21052021-zm-do-zarz-37-2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29643/nr-69-2021-z-dnia-21052021-zm-do-zarz-37-2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29641/nr-70_2021-z-dnia-21052021-r-zakaz-wykorzystywania-adresow-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29641/nr-70_2021-z-dnia-21052021-r-zakaz-wykorzystywania-adresow-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29641/nr-70_2021-z-dnia-21052021-r-zakaz-wykorzystywania-adresow-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29674/nr-71-2021-z-dnia-25052021-harmonogram_nabor_szkola_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29674/nr-71-2021-z-dnia-25052021-harmonogram_nabor_szkola_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29674/nr-71-2021-z-dnia-25052021-harmonogram_nabor_szkola_doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29673/nr-72_2021-z-dnia-25052021-r-limity-szkola-doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29673/nr-72_2021-z-dnia-25052021-r-limity-szkola-doktorska.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29676/nr-73_2021-z-dnia-25052021-r-zmiana-do-65-2021-rekrutacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29676/nr-73_2021-z-dnia-25052021-r-zmiana-do-65-2021-rekrutacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29676/nr-73_2021-z-dnia-25052021-r-zmiana-do-65-2021-rekrutacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29676/nr-73_2021-z-dnia-25052021-r-zmiana-do-65-2021-rekrutacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29676/nr-73_2021-z-dnia-25052021-r-zmiana-do-65-2021-rekrutacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29684/nr-74-2021-z-dnia-26052021-r-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-2021-2022-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29684/nr-74-2021-z-dnia-26052021-r-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-2021-2022-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29710/nr-83-2021-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irk-irc-w-szkole-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29710/nr-83-2021-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irk-irc-w-szkole-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29710/nr-83-2021-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irk-irc-w-szkole-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29710/nr-83-2021-z-dnia-27-maja-2021-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irk-irc-w-szkole-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29754/nr-84-2021-z-dnia-31052021-zm_do_zarz_62-2021_reg_wdr_proj_wynagrnauczycieli_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29754/nr-84-2021-z-dnia-31052021-zm_do_zarz_62-2021_reg_wdr_proj_wynagrnauczycieli_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29754/nr-84-2021-z-dnia-31052021-zm_do_zarz_62-2021_reg_wdr_proj_wynagrnauczycieli_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29754/nr-84-2021-z-dnia-31052021-zm_do_zarz_62-2021_reg_wdr_proj_wynagrnauczycieli_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29759/nr-85-2021-z-dnia-1062021-harmonogram-oceny-srodokresowej-doktorantow-w-szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29759/nr-85-2021-z-dnia-1062021-harmonogram-oceny-srodokresowej-doktorantow-w-szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29759/nr-85-2021-z-dnia-1062021-harmonogram-oceny-srodokresowej-doktorantow-w-szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29759/nr-85-2021-z-dnia-1062021-harmonogram-oceny-srodokresowej-doktorantow-w-szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29759/nr-85-2021-z-dnia-1062021-harmonogram-oceny-srodokresowej-doktorantow-w-szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29823/nr-86_2021-z-dnia-09062021-r-regulamin-uprawnien-omega-psir.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29823/nr-86_2021-z-dnia-09062021-r-regulamin-uprawnien-omega-psir.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29823/nr-86_2021-z-dnia-09062021-r-regulamin-uprawnien-omega-psir.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29823/nr-86_2021-z-dnia-09062021-r-regulamin-uprawnien-omega-psir.pdf

