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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

23 września 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Napieraj na stanowisko asystenta 

w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin na Wydziale Nauk Biologicznych 

                                                                                                   ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia kandydatów na stanowiska asystentów  

(2 etaty) w Zakładzie Biologii Człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych 

                                                                                                    ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta  

(na zastępstwo) w Zakładzie Mykologii i Genetyki na Wydziale Nauk Biologicznych 

                                                                                                     ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta  

w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych 

                                                                                                     ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

7. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko asystenta  

(na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki na Wydziale Nauk Biologicznych 

                                                                                                     ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

8. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Tomasza Skawińskiego na stanowisko 

asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Paleozoologii na Wydziale Nauk Biologicznych  

                                                                                                    ref. prof. dr hab. K. Stefaniak 

9. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Martyny Gongerowskiej-Jac 

na stanowisku adiunkta badawczego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej na Wydziale 

Biotechnologii                                                                                                       ref. prof. dr hab. H. Jańska 

10. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Łukasza Makowskiego  

na stanowisku adiunkta badawczego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej na Wydziale 

Biotechnologii                                                                                                      ref. prof. dr hab. H. Jańska 

11. Wniosek o:                                                                                                             ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki 

biologiczne mgr. Markowi Brodzkiemu 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego 

12. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie 

nauki biologiczne mgr Magdalenie Zboińskiej                                                 ref. dr hab. B. Simiczyjew 

13. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie 

nauki biologiczne mgr Katarzynie Zarzeckiej-Szubińskiej                                 ref. dr hab. A. Klink 
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14. Wniosek:                                                                                         ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

a) o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki 

biologiczne mgr Idzie Szmigiel 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Idzie Szmigiel 

15. Postępowanie doktorskie mgr Anny Chmielińskiej                        ref. dr hab. W. Umławska, 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 języka angielskiego) 

c) powołanie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z tematyki,  

której dotyczy rozprawa doktorska 

16. Przewód doktorski mgr Anny Lech:                                                                 ref. dr hab. B. Simiczyjew 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

17. Przewód doktorski mgra Tomasza Skawińskiego:                                                  ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o powołanie recenzentów 

b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

18. Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk 

                                                                                                        ref. dr hab. D. Augustyniak 

19. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 24 czerwca 2021 r. 

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

20. Wolne wnioski 

      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
      Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 


