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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

21 października 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 kandydata na stanowisko asystenta  

(na zastępstwo) w Zakładzie Parazytologii na Wydziale Nauk Biologicznych 

ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

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

nauki biologiczne mgr Angelice Dawidowicz                                                  ref. dr hab. A. Klink 

5. Wniosek o: 

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

biologiczne mgr Marcie Kołodziej 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kołodziej                    ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

6. Wniosek o zmianę składu Komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w 

przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza                                   ref. dr hab. E. Gola, prof. UWr 

7. Wniosek o powołanie drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Bartoń 

ref. prof. dr hab. E. Obłąk 

8. Wniosek o zmianę promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim  

mgra Radosława Gila                                                                                              ref. dr hab. A. Smolis 

9. Postępowanie doktorskie mgra Józefa Trana:                                      ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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. 

10. Postępowanie doktorskie mgr Ewy Mrówczyńskiej:                               ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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. 
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11. Postępowanie doktorskie mgr Ewy Mazurkiewicz:                                     ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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. 

12. Postępowanie doktorskie mgr Agnieszki Chytły:                                       ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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 języka angielskiego) 

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

dotyczy rozprawa doktorska. 

13. Postępowanie doktorskie mgr Weroniki Gajdzik-Nowak:                         ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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 języka angielskiego) 

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

dotyczy rozprawa doktorska. 

14. Postępowanie doktorskie mgra Dzmitryego Lysha                                   ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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. 

15. Postępowanie doktorskie mgra Iwana Zalewskiego                                ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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. 
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16. Wyrażenie opinii w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Nauk 

Biologicznych                                                                                   ref. dr hab. Izabela Jędrzejowska 

17. Wyrażenie opinii w sprawie programu i efektów kształcenia w Kolegium Szkoły Doktorskiej  

w zakresie dyscypliny nauki biologiczne na rok 2022/2023                   ref. dr hab. Izabela Jędrzejowska 

18. Wyrażenie opinii w sprawie składu komisji do oceny kandydatów do nagród Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe                   ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

19. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 23 września 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 

 
 
 
 
 
 

Uchwały Senatu z dnia 22 września 2021 r.: 

• Uchwała Nr 118_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji 
Nauczania na kadencję 2020-2024.pdf 

• Uchwała Nr 123_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie regulaminu senackiej 
Komisji Statutowej.pdf 

• Uchwała Nr 124_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zaopiniowania kryteriów 
oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf  
 

 
 
Zarządzenia Rektora: 
 

• ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 
r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-
2024 
ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-
informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
ZARZĄDZENIE Nr 135/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu 
ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 
r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji Socjalnej 

• ZARZĄDZENIE Nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 
r. zmieniające zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zamówień inwestycyjnych i 
remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31300/uchwala-nr-118_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31300/uchwala-nr-118_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31305/uchwala-nr-123_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-regulaminu-senackiej-komisji-statutowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31305/uchwala-nr-123_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-regulaminu-senackiej-komisji-statutowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31306/uchwala-nr-124_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-zaopiniowania-kryteriow-oceny-okresowej-nauczycieli-akademickich.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31306/uchwala-nr-124_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-09-22-w-sprawie-zaopiniowania-kryteriow-oceny-okresowej-nauczycieli-akademickich.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31246/nr-132_2021-z-dnia-15092021-r-powolanie-rady-bibliotecznej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31246/nr-132_2021-z-dnia-15092021-r-powolanie-rady-bibliotecznej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31246/nr-132_2021-z-dnia-15092021-r-powolanie-rady-bibliotecznej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31249/nr-133-2021-regulamin-organizacyjny-systemu-biblioteczno-informacyjnego-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31249/nr-133-2021-regulamin-organizacyjny-systemu-biblioteczno-informacyjnego-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31249/nr-133-2021-regulamin-organizacyjny-systemu-biblioteczno-informacyjnego-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31251/nr-135_2021-regulamin-udostepniania-zbiorow-bu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31251/nr-135_2021-regulamin-udostepniania-zbiorow-bu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31251/nr-135_2021-regulamin-udostepniania-zbiorow-bu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31288/nr-138-2021-z-dnia-22092021-r-w-sprawie-powolania-komisji-socjalnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31288/nr-138-2021-z-dnia-22092021-r-w-sprawie-powolania-komisji-socjalnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31312/nr-139-2021-z-dnia-22092021-zmiana_do_zarz152_2019_konstrplanuzaminwremont.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31312/nr-139-2021-z-dnia-22092021-zmiana_do_zarz152_2019_konstrplanuzaminwremont.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31312/nr-139-2021-z-dnia-22092021-zmiana_do_zarz152_2019_konstrplanuzaminwremont.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31312/nr-139-2021-z-dnia-22092021-zmiana_do_zarz152_2019_konstrplanuzaminwremont.pdf
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• ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 
r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w 

Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku 
akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 
r. w sprawie wzorów aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych ze 
świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów i 
doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 

• ZARZĄDZENIE Nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 
r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 
oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego tekst ujednolicony:    tekst ujednolicony Zarządzenia Nr 84/2019 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
• ZARZĄDZENIE Nr 143/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 

r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze 
świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów 
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 

• ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 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 145/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 
r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu 

habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu 
habilitacyjnego 

• ZARZĄDZENIE Nr 146/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 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 147/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego 

w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 

r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania zasad 
organizacji praktyk studenckich 

• ZARZĄDZENIE Nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 
r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania regulaminu 
potwierdzania efektów uczenia się 

• ZARZĄDZENIE Nr 150/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2021 
r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 

września 2020 r. wprowadzającego Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 153/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 
r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 

2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów 
cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni 
światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31307/nr-140_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-oplat.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31307/nr-140_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-oplat.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31307/nr-140_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-oplat.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31307/nr-140_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-oplat.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31307/nr-140_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-oplat.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31308/nr-141_2021-z-dnia-22092021-r-aneksy-do-umow-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31308/nr-141_2021-z-dnia-22092021-r-aneksy-do-umow-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31308/nr-141_2021-z-dnia-22092021-r-aneksy-do-umow-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31308/nr-141_2021-z-dnia-22092021-r-aneksy-do-umow-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31364/nr-142_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-84-2019-oplaty-za-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31364/nr-142_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-84-2019-oplaty-za-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31364/nr-142_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-84-2019-oplaty-za-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31364/nr-142_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-84-2019-oplaty-za-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31364/nr-142_2021-z-dnia-22092021-r-zmiana-do-84-2019-oplaty-za-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31365/tekst-ujednolicony-84-2019-oplaty-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31365/tekst-ujednolicony-84-2019-oplaty-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31365/tekst-ujednolicony-84-2019-oplaty-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31365/tekst-ujednolicony-84-2019-oplaty-za-swiadczone-uslugi-edukacyjne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31345/nr-143-2021-z-dn-22092021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-85-2019-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31345/nr-143-2021-z-dn-22092021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-85-2019-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31345/nr-143-2021-z-dn-22092021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-85-2019-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31345/nr-143-2021-z-dn-22092021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-85-2019-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31345/nr-143-2021-z-dn-22092021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-85-2019-w-sprawie-wzorow-umow-o-warunkach-pobierania-oplat-zwiazanych-ze-swiadczeniem-uslug-edukacyjnych-w-uwr.pdf
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• ZARZĄDZENIE Nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 
r. w sprawie zmiany składu zespołu do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w 
ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

• ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 
r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów 
wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach II edycji Konkursu przyznawania grantów 
wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 

2021 r. w sprawie zmiany składów wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania 
wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 
 
 
Komunikaty Rektora: 
 

• KOMUNIKAT Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2021 r. 
w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego pierwszą, drugą i trzecią dawką 
szczepionki  

• KOMUNIKAT Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2021 r. 
w sprawie określenia trybu oraz terminów II edycji naboru wniosków o stypendia „Młody 
Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” 

(IDUB)– Zadanie Nr 13 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 
• KOMUNIKAT Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2021 

r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw grypie dla zainteresowanych pracowników i 
doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
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