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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

24 czerwca 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o nadanie dr Małgorzacie Proćków stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne               ref. dr hab. M. Popiołek, prof. UWr 

4. Wniosek o uchylenie Uchwały Nr 86/2016 Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr z dnia 

19.05.2016 r. w sprawie nadania dr Magdalenie Migockiej stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia i wniosek o odmowę nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr Magdalenie Migockiej (wznowione postępowanie habilitacyjne) 

                                                       ref. dr hab. E. Myśkow 

5. Wniosek o uchylenie Uchwały Nr 87/2016 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 19.05.2016 

r. w sprawie wyróżnienia osiągnięcia naukowego dr Magdaleny Migockiej będącego podstawą 

nadania stopnia doktora habilitowanego                                                       ref. dr hab. E. Myśkow 

6. Wniosek o nadanie mgr Patrycji Zawilskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

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

7. Wniosek o nadanie mgrowi Tomaszowi Małeckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne                                            ref. prof. dr hab. H. Jańska 

8. Postępowanie doktorskie mgr Klaudii Siemińskiej:                                   ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

9. Postępowanie doktorskie mgr Pauliny Ślęzak:                                         ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

10. Postępowanie doktorskie mgr Izabeli Magierowskiej:                                ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 
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b) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

c) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

11. Postępowanie doktorskie mgr Justyny Szymczak:                                    ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

12. Postępowanie doktorskie mgr Agaty Maziak:                                           ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

13. Postępowanie doktorskie mgra Artura Tomala:                                        ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

14. Postępowanie doktorskie mgr Hanny Kąkolewskiej:                                  ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

15. Przewód doktorski mgr inż. Bożeny Szulc:                                               ref. prof. dr hab. H. Jańska 
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a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

16. Wniosek o zmianę składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz 

                                                                                      ref. dr hab. A. Klink 

17. Wniosek o zmianę składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny 

Zarzeckiej-Szubińskiej                                                                                   ref. dr hab. A. Klink 

18. Wniosek o zmianę składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-

Grochowskiej                                                                                                ref. dr hab. A. Klink 

19. Przewód doktorski mgr Agaty Piwnik:                                                             ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej. 

20. Postępowanie doktorskie mgra Przemysława Maksymowicza:                            ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej  

b) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

c) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.    

21. Przewód doktorski mgr Natalii Kuśmierek:                                                ref. dr hab. D. Augustyniak 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej. 

22. Wniosek o zmianę składu Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny 

podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki                               ref. dr hab. D. Augustyniak 

23. Postępowanie doktorskie mgr Gabrieli Cieniuch:                                     ref. dr hab. D. Augustyniak 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie promotora pomocniczego   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 

d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

24. Postępowanie doktorskie mgra Macieja Werneckiego:                                 ref. dr hab. D. Augustyniak 

a) wniosek o powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie drugiego promotora   

c) wniosek o określenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (egzamin doktorski 

z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i egzamin z języka 

angielskiego) 
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d) wniosek o powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 

z tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

25. Przewód doktorski mgra Bartosza Roszniowskiego:                                    ref. dr hab. D. Augustyniak 

a) wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie recenzentów 

c) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej 

26. Przewód doktorski mgr Olgi Wójcickiej:                                                   ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej 

27. Przewód doktorski mgr Katarzyny Mizio:                                                 ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie recenzentów 

c) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej 

28. Przewód doktorski mgr Malwiny Goździk:                                    ref. dr hab. W. Umławska, prof. UWr 

a) wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie recenzentów 

c) wniosek o powołanie Komisji Doktorskiej 

29. 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 

30. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Grzegorza Skórzewskiego na 

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

31. 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 

32. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 20 maja 2021 r.        

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

33. Wolne wnioski                                

      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
      Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej  prof. UWr 

 


