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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

16 grudnia 2021 r. godz. 11.00 

 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad                                                                        

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

2. Komunikaty     

 

3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie projektu zarządzenia dotyczącego określenia trybu, 
zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli  akademickich, 
które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022r.                                                                                                     

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

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu  
Wrocławskiego w grupie pracowników dydaktycznych dra Józefa Krawczyka 

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

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Tomaszewskiej na stanowisko 
adiunkta (umowa na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk 
Biologicznych UWr 

ref.: prof. dr hab. B. Pawłowski  

6. Wniosek w sprawie korekty w Procedurze postępowania dotyczącej praktyk ujętych 
w programie studiów        

ref.: dr J. Łubocka 

7. Wniosek w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr  

rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24 

ref.: dr J. Łubocka 

8. Wniosek w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWr     
rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24 

ref.: dr J. Łubocka 
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9. Wniosek w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w roku 
akademickim 2025/2026 

ref.: dr J. Łubocka 

 

10. Wniosek w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2022/23  

ref.: dr J. Łubocka 

 

11. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału z dnia 01 grudnia 2021 r.           

 

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

12. Wolne wnioski 

 

                                                    

                       Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

          dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

 

Uchwały Senatu z dnia 24 listopada 2021 r.: 

• Uchwała Nr 132_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie zmiany w senackiej 

Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.pdf 

• Uchwała Nr 133_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie zmiany w UKW.pdf 

 

Zarządzenia Rektora: 

• ZARZĄDZENIE Nr 181/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 

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 182/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów 

„Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - 

Uczelnia Badawcza (IDUB)” 

• ZARZĄDZENIE Nr 183/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

listopada 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 60/2017 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31813/uchwala-nr-132_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-11-24-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31813/uchwala-nr-132_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-11-24-w-sprawie-zmiany-w-senackiej-komisji-nauczania-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31814/uchwala-nr-133_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-11-24-w-sprawie-zmiany-w-ukw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31729/nr-181-2021-z-dn-15112021-zmnazw_zespoly_badawcze_wch.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31729/nr-181-2021-z-dn-15112021-zmnazw_zespoly_badawcze_wch.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31729/nr-181-2021-z-dn-15112021-zmnazw_zespoly_badawcze_wch.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31729/nr-181-2021-z-dn-15112021-zmnazw_zespoly_badawcze_wch.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31783/nr-183_2021-z-dnia-17112021-reg-org_ogrod-botaniczny_zmiana.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31783/nr-183_2021-z-dnia-17112021-reg-org_ogrod-botaniczny_zmiana.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31783/nr-183_2021-z-dnia-17112021-reg-org_ogrod-botaniczny_zmiana.pdf
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organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym na Wydziale Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 184/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

listopada 2021 r wprowadzające zmianę do zarządzenia 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 185/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków 

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) 

• ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 

listopada 2021 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych 

pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, określenia 

jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu występującej w afiliacjach 

• ZARZĄDZENIE Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 

listopada 2021 r. w sprawie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 188/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 

listopada 2021 r. w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych 

badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób zatrudnionych na podstawie 

umowy cywilnoprawnej oraz sposobu ustalania stawki wynagrodzenia za opiekę 

nad pracą dyplomową, która nie została przygotowania w ramach seminarium 

dyplomowego 

• ZARZĄDZENIE Nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji 

procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 191/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 

listopada 2021 r. zmieniające 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 192/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowego systemu 

kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 

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 194/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2020 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 r. wprowadzającego 

Regulamin wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31783/nr-183_2021-z-dnia-17112021-reg-org_ogrod-botaniczny_zmiana.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31783/nr-183_2021-z-dnia-17112021-reg-org_ogrod-botaniczny_zmiana.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31767/nr-184-2021-wykaz-spolek-i-organizacji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31789/nr-185-2021-z-dnia-18112021_powolanie_kom_konkurs_wspierwyjnauczidub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31789/nr-185-2021-z-dnia-18112021_powolanie_kom_konkurs_wspierwyjnauczidub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31789/nr-185-2021-z-dnia-18112021_powolanie_kom_konkurs_wspierwyjnauczidub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31789/nr-185-2021-z-dnia-18112021_powolanie_kom_konkurs_wspierwyjnauczidub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31789/nr-185-2021-z-dnia-18112021_powolanie_kom_konkurs_wspierwyjnauczidub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31790/nr-186_2021-z-dnia-18112021-r-obowiazek-afiliacji_zasady.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31791/nr-187_2021-z-dnia-18112021-r-repozytorium-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31791/nr-187_2021-z-dnia-18112021-r-repozytorium-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31792/nr-188_2021-z-dnia-18112021-r-otwarty-dostep.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31792/nr-188_2021-z-dnia-18112021-r-otwarty-dostep.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31792/nr-188_2021-z-dnia-18112021-r-otwarty-dostep.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31793/nr-189-2021-stawki-na-umowy-cywilnoprawne.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31794/nr-190-2021-proces-dydaktyczny-zm-do-79-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31794/nr-190-2021-proces-dydaktyczny-zm-do-79-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31794/nr-190-2021-proces-dydaktyczny-zm-do-79-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31794/nr-190-2021-proces-dydaktyczny-zm-do-79-2019.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31806/nr-191_2021-z-dnia-22112021-r-zmiana-do-175_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31806/nr-191_2021-z-dnia-22112021-r-zmiana-do-175_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31806/nr-191_2021-z-dnia-22112021-r-zmiana-do-175_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31806/nr-191_2021-z-dnia-22112021-r-zmiana-do-175_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31806/nr-191_2021-z-dnia-22112021-r-zmiana-do-175_2021.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31805/nr-192_2021-z-dnia-22112021-r-zespol-kodowanie.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31805/nr-192_2021-z-dnia-22112021-r-zespol-kodowanie.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31805/nr-192_2021-z-dnia-22112021-r-zespol-kodowanie.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31798/nr-193-2021-z-dn-23112021_utworzenie_pracownie_instnaukgeolwnzks.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31798/nr-193-2021-z-dn-23112021_utworzenie_pracownie_instnaukgeolwnzks.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31798/nr-193-2021-z-dn-23112021_utworzenie_pracownie_instnaukgeolwnzks.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31798/nr-193-2021-z-dn-23112021_utworzenie_pracownie_instnaukgeolwnzks.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31804/nr-194-2021-z-dnia-23112021_zm-do-120-2020_wsparcie_publik_na_swpoz_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31804/nr-194-2021-z-dnia-23112021_zm-do-120-2020_wsparcie_publik_na_swpoz_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31804/nr-194-2021-z-dnia-23112021_zm-do-120-2020_wsparcie_publik_na_swpoz_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31804/nr-194-2021-z-dnia-23112021_zm-do-120-2020_wsparcie_publik_na_swpoz_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31804/nr-194-2021-z-dnia-23112021_zm-do-120-2020_wsparcie_publik_na_swpoz_idub.pdf
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• ZARZĄDZENIE Nr 195/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 

listopada 2021 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu do spraw wsparcia 

publikacji zagranicznych 

• ZARZĄDZENIE Nr 196/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów 

ukończenia studiów, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających 

wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski 

• ZARZĄDZENIE Nr 197/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 

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 198/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 

listopada 2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Uniwersytecie 

Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 199/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 

2021 r. w sprawie wprowadzenia zdalnej nauki w Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalnej formy dla zajęć z gier 

prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i 

Sportu  tekst ujednolicony: tekst ujdenolicony- 199-2021 z dnia 

2.12.2021_nauka_zdalna_SPNJO_UCWFS_Covid_19.pdf 

• ZARZĄDZENIE Nr 200/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 

2021 r. w sprawie zdalnego nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 

• ZARZĄDZENIE Nr 201/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 

2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 199/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zdalnej nauki w 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

zdalnej formy dla zajęć z gier prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum 

Wychowania Fizycznego i Sportu 

• ZARZĄDZENIE Nr 202/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 

2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP 

 

 

Komunikaty Rektora: 

   

 

• KOMUNIKAT Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 

2021 r. w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników, 

studentów i doktorantów przebywających w obiektach Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz obowiązku wietrzenia sal dydaktycznych 

• KOMUNIKAT Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 

2021 r. o przeprowadzeniu procedury i przyznaniu nagród I i II stopnia dla 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami 

akademickimi 

  

 

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31807/nr-195-2021-z-dnia-23112021_zm_przewodnzespol_projekt_wsparcpublikzagridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31807/nr-195-2021-z-dnia-23112021_zm_przewodnzespol_projekt_wsparcpublikzagridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31807/nr-195-2021-z-dnia-23112021_zm_przewodnzespol_projekt_wsparcpublikzagridub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31808/nr-196-2021-z-dnia-24112021-powolanie_komisji_oprwzdypl.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31808/nr-196-2021-z-dnia-24112021-powolanie_komisji_oprwzdypl.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31808/nr-196-2021-z-dnia-24112021-powolanie_komisji_oprwzdypl.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31808/nr-196-2021-z-dnia-24112021-powolanie_komisji_oprwzdypl.pdf
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