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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

18 listopada 2021 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty 

3. Wniosek o nadanie mgra Grzegorzowi Skórzewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne                                   ref. dr hab. A.Klink 

4. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania                          

dr. Tomaszowi Borowikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych                 

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

5. Wniosek o: 

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

biologiczne Pani mgr Urszuli Kaźmierczak; 

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

6. Wniosek o: 

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

biologiczne Pani mgr inż. Bożenie Szulc; 

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

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

w dyscyplinie nauki biologiczne Pani mgr inż. Martynie Mianowskiej  

ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr  

8. Postępowanie doktorskie mgra Michała Tracza:                                     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. 

9. Postępowanie doktorskie mgr Volhy Dzianisavy:                                     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. 

10. Przewód doktorski mgr Małgorzaty Wnętrzak:                                         ref. prof. dr hab. H. Jańska 

a) wniosek o powołanie recenzentów 
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b) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

11. Przewód doktorski mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej:                        ref. dr hab. A. Klink 

a) wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej 

b) wniosek o powołanie recenzentów 

c) wniosek o powołanie komisji doktorskiej 

12. Wniosek o powołanie promotorów, promotorów pomocniczych dla doktorantów Szkoły 

Doktorskiej Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych:                             ref. dr hab. I. Jędrzejowska  

a) mgr inż. Karoliny Cierluk 

b) mgr inż. Marty Derkacz 

c) mgr. Radosława Karelusa 

d) mgr Magdaleny Kot 

e) mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk 

f) mgr Darii Kowalczyk-Chrząstowskiej 

g) mgr. Cezarego Krasnodębskiego 

h) mgr Aleksandry Kropczyk 

i) mgr. Marcina Kurkowskiego 

j) mgr Natalii Mazurek 

k) mgr. Jakuba Mikołajczyka 

l) mgr. Kornela Milcarza 

ł) mgr Alicji Misiaszek 

m) mgr. Sebastiana Olejniczaka 

n) mgr Aleksandry Otwinowskiej 

o) mgr. Błażeja Przystajko 

p) mgr Justyny Radzkiej 

r) mgr Joanny Sadlak 

s) mgr inż. Kamili Skrzyńskiej 

t) mgr. Jacka Staszewskiego 

u) mgr Aleksandry Suszyńskiej 

w) mgr. Kacpra Zbieralskiego 

13. Wniosek o zmianę składu Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej 

Filozofii w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki                                        ref. dr hab. A. Klink 

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

badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawczego Naprawy DNA  

i Replikacji Wydziału Nauk Biologicznych UWr                                       ref. prof. dr hab. B. Pawłowski 

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

badawczego (post-doc) w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr                                                                      ref. dr hab. T. Szymura, prof. UWr 

16. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 21 października 2021 r.        
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ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr  

17. Wolne wnioski                                

      
 
 

                                             Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
      Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

 

 

 
Uchwały Senatu z dnia 20 października 2021 r.: 

 

 Uchwała Nr 126_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie zmiany w 

senackiej Komisji Rozwoju na kadencję 2020-2024.pdf 

 Uchwała Nr 127_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie programu 

studiów dla kierunku ochrona środowiska I stopnia.pdf 

 Uchwała Nr 129_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie opinii o 

rozpoczęciu procesu konsolidacji uczelni.pdf 

 Uchwała Nr 130_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie kryzysu 

humanitarnego na wschodniej granicy RP.pdf 

 

 

 

Zarządzenia Rektora: 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 158/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 

października 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 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

października 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 oraz wykazu 

podmiotów, które uzyskały taką zgodę 

 ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych 

w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 161/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

października 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Zarządzenie Nr 164/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 

października 2021 r. w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny 

okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 165/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 

października 2021 r.r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31468/uchwala-nr-126_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-rozwoju-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31468/uchwala-nr-126_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-rozwoju-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31469/uchwala-nr-127_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-programu-studiow-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-i-stopnia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31469/uchwala-nr-127_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-programu-studiow-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-i-stopnia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31471/uchwala-nr-129_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-opinii-o-rozpoczeciu-procesu-konsolidacji-uczelni.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31471/uchwala-nr-129_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-opinii-o-rozpoczeciu-procesu-konsolidacji-uczelni.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31472/uchwala-nr-130_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-kryzysu-humanitarnego-na-wschodniej-granicy-rp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31472/uchwala-nr-130_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-10-20-w-sprawie-kryzysu-humanitarnego-na-wschodniej-granicy-rp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31452/nr-158-2021-z-dnia-14102021-przeksztalcenie_2_zaklady_na_wfa_ifd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31452/nr-158-2021-z-dnia-14102021-przeksztalcenie_2_zaklady_na_wfa_ifd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31452/nr-158-2021-z-dnia-14102021-przeksztalcenie_2_zaklady_na_wfa_ifd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31452/nr-158-2021-z-dnia-14102021-przeksztalcenie_2_zaklady_na_wfa_ifd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31459/nr-159-2021-z-dnia-19102021-wykaz-podmiotow-zewnetrznych-uzywajacych-adres-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31459/nr-159-2021-z-dnia-19102021-wykaz-podmiotow-zewnetrznych-uzywajacych-adres-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31459/nr-159-2021-z-dnia-19102021-wykaz-podmiotow-zewnetrznych-uzywajacych-adres-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31459/nr-159-2021-z-dnia-19102021-wykaz-podmiotow-zewnetrznych-uzywajacych-adres-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31459/nr-159-2021-z-dnia-19102021-wykaz-podmiotow-zewnetrznych-uzywajacych-adres-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31458/nr-160-2021-z-dnia-19102021-r-w-sprawie-obowiazku-wykonywania-czynnosci-kancelaryjnych-w-systemie-ezd-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31458/nr-160-2021-z-dnia-19102021-r-w-sprawie-obowiazku-wykonywania-czynnosci-kancelaryjnych-w-systemie-ezd-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31458/nr-160-2021-z-dnia-19102021-r-w-sprawie-obowiazku-wykonywania-czynnosci-kancelaryjnych-w-systemie-ezd-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31463/nr-161-2021-z-dn-20102021-powolanie_komisji_bhp_na_uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31463/nr-161-2021-z-dn-20102021-powolanie_komisji_bhp_na_uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31463/nr-161-2021-z-dn-20102021-powolanie_komisji_bhp_na_uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31464/nr-162-2021-z-dnia-20102021-zmiana_skl_rady_szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31464/nr-162-2021-z-dnia-20102021-zmiana_skl_rady_szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31464/nr-162-2021-z-dnia-20102021-zmiana_skl_rady_szkdokt.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31476/nr-164-z-2021-wznowienie-oceny-okresowej_21_10_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31476/nr-164-z-2021-wznowienie-oceny-okresowej_21_10_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31476/nr-164-z-2021-wznowienie-oceny-okresowej_21_10_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31478/nr-165-z-2021_centrum-aktywnoscisd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31478/nr-165-z-2021_centrum-aktywnoscisd.pdf
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Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego 

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 166/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 

października 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków 

motywacyjnych na rok 2021 do przeprowadzenia I Edycji Konkursu 

„Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach 

programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 ZARZĄDZENIE Nr 167/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 

października 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy sporządzaniu umowy co-

tutelle 

 ZARZĄDZENIE Nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w 

Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 171/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 

listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających na Wydziałach do 

przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 172/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do 

Spraw Ocen w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Grantów i 

Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” 

 ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: 

,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’ 

 ZARZĄDZENIE Nr 175/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 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 177/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania okresowej 

analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w 

Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 178/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie 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 179/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. równego traktowania i 

przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 180/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniających na Wydziałach do 

przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31478/nr-165-z-2021_centrum-aktywnoscisd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31478/nr-165-z-2021_centrum-aktywnoscisd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31477/nr-166-2021-z-dnia-21102021-zmiana_skladu_komisji_dodmotywjednoridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31477/nr-166-2021-z-dnia-21102021-zmiana_skladu_komisji_dodmotywjednoridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31477/nr-166-2021-z-dnia-21102021-zmiana_skladu_komisji_dodmotywjednoridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31477/nr-166-2021-z-dnia-21102021-zmiana_skladu_komisji_dodmotywjednoridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31477/nr-166-2021-z-dnia-21102021-zmiana_skladu_komisji_dodmotywjednoridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31508/nr-167_2021-z-dnia-25102021-r-cotutelle.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31508/nr-167_2021-z-dnia-25102021-r-cotutelle.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31508/nr-167_2021-z-dnia-25102021-r-cotutelle.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31514/nr-168_2021-z-dnia-28102021-r-powolanie-komisji-do-nagrod-dla-nienauczycieli.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31514/nr-168_2021-z-dnia-28102021-r-powolanie-komisji-do-nagrod-dla-nienauczycieli.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31514/nr-168_2021-z-dnia-28102021-r-powolanie-komisji-do-nagrod-dla-nienauczycieli.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31522/nr-169-z-2021-regulamin-udzielania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31522/nr-169-z-2021-regulamin-udzielania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31522/nr-169-z-2021-regulamin-udzielania-zamowien-publicznych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31607/nr-170-z-2021-zasady-polityka-rachunkowosci-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31607/nr-170-z-2021-zasady-polityka-rachunkowosci-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31607/nr-170-z-2021-zasady-polityka-rachunkowosci-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31616/nr-171-2021-z-dnia-3112021-powolanie_kom_oceniajace_ocena_okrnaucz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31616/nr-171-2021-z-dnia-3112021-powolanie_kom_oceniajace_ocena_okrnaucz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31616/nr-171-2021-z-dnia-3112021-powolanie_kom_oceniajace_ocena_okrnaucz.pdf
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Komunikaty Rektora: 

 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 

 KOMUNIKAT Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w 

ramach I edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych 

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 KOMUNIKAT Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 

października 2021 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego 

 KOMUNIKAT Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi w 2021 roku 

Załącznik Nr 1 do KM 75-2021 - Wniosek o nagrodę I stopnia dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.docx 

Załącznik Nr 2 do KM 75-2021 - Wniosek o nagrodę II stopnia dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. docx 

 Komunikat Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2021 roku. 

załącznik Nr 1 do km. Nr 76-2021 wniosek o nagrodę Rektora dla 

nauczycieli.docx 

załącznik Nr 2 do km. Nr 76-2021 zbiorcze zestawienie kandydatów o 

nagrodę Rektora dla nauczycieli.docx 

 KOMUNIKAT Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 

2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw grypie dla zainteresowanych 

pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 KOMUNIKAT Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 

2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla 

zainteresowanych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Wrocławskiego pierwszą i trzecią dawką szczepionki 

 KOMUNIKAT Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 

2021 r. w sprawie wniosków o odznaczenie odznaką honorową „Wrocławska 

Wolność” 

 KOMUNIKAT Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 

2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu 

w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla 

studentów zagranicznych – Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza” (IDUB) 
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