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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

17 marca 2022 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 rekomendacji dla publikacji z Zakładu Biologii Patogenów 

i Immunologii do nagrody zespołowej Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej 

Akademii Nauk w kategorii nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane 

w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych lub za wybitną monografię naukową 

opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe                                                                                                  

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

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zaopiniowania szczegółowych kryteriów oceny okresowej 
nauczycieli akademickich w obszarze działalności i osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych 
na Wydziale Nauk Biologicznych  

    ref.: dr hab. D. Wawrzycka    

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia procedury dyplomowania studentów  
na Wydziale Nauk Biologicznych 

                   ref.: ref.: dr E.Myśkow 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia procedury przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego w trybie zdalnym powiązana merytorycznie z Procedurą dyplomowania studentów 
Wydziału Nauk Biologicznych  

        ref.: dr hab.E.Myśkow 

7. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia procedury opracowania i modyfikowania 
metryki przedmiotu (sylabusa) na Wydziale Nauk Biologicznych  

                                                                                                                        ref.: dr hab. E.Myśkow 

8. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji pracy dyplomowej  

poza Wydziałem Nauk Biologicznych 

                      ref.: dr hab. E.Myśkow 
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9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 lutego 2022 r.           

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

10. Wolne wnioski 

 

                                                    

                       Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

          dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

Uchwały Senatu z dnia 23 lutego 2022r.: 

• Uchwała Nr 07_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-23 w sprawie zmian w komisjach    
senackich na kadencję 2020-2024.pdf 

• Uchwała Nr 08_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-23 w sprawie zmiany w UKW.pdf  

Uchwała z dnia 28 lutego 2022 r.: 

• Uchwała Nr 09_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-28 w sprawie wyrażenia solidarności z 
Ukrainą i potępienia agresji Rosji.pdf 
  
  

Zarządzenia Rektora: 

• ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP 

• ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2022 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 36/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2022 r.  

w sprawie zmiany stopnia alarmowego 

• ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-
badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej 

• ZARZĄDZENIE Nr 39/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r.  
w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych lub dydaktycznych na 
terytoria Ukrainy, Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej 

• ZARZĄDZENIE Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2022 r. 
wprowadzające zmianę 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 41/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2022 r. 

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim  

w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 
• ZARZĄDZENIE Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2022 r.  

w sprawie powołania Uniwersyteckiego Komitetu Solidarni z Ukrainą 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32498/uchwala-nr-07_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-02-23-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32498/uchwala-nr-07_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-02-23-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32499/uchwala-nr-08_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-02-23-w-sprawie-zmiany-w-ukw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32510/uchwala-nr-09_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-02-28-w-sprawie-wyrazenia-solidarnosci-z-ukraina-i-potepienia-agresji-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32510/uchwala-nr-09_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-02-28-w-sprawie-wyrazenia-solidarnosci-z-ukraina-i-potepienia-agresji-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32461/nr-34-2022-z-dn-16022022-r-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-alfa-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32461/nr-34-2022-z-dn-16022022-r-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-alfa-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32481/nr-35-2022-zm-do-37-2021_powrot-do-pracy-stacjonarnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32481/nr-35-2022-zm-do-37-2021_powrot-do-pracy-stacjonarnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32481/nr-35-2022-zm-do-37-2021_powrot-do-pracy-stacjonarnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32481/nr-35-2022-zm-do-37-2021_powrot-do-pracy-stacjonarnej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32493/nr-36-2022-z-dnia-22022022-r-w-sprawie-zmiany-stopnia-alarmowego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32493/nr-36-2022-z-dnia-22022022-r-w-sprawie-zmiany-stopnia-alarmowego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32494/nr-37-2022-z-dnia-23022022-reg_zbywania_nieruchomosci_uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32494/nr-37-2022-z-dnia-23022022-reg_zbywania_nieruchomosci_uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32501/nr-38-2022-z-dnia-24022022-wprowdzenie_regzakapnaukbadfab_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32501/nr-38-2022-z-dnia-24022022-wprowdzenie_regzakapnaukbadfab_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32501/nr-38-2022-z-dnia-24022022-wprowdzenie_regzakapnaukbadfab_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32504/nr-39_2022-z-dnia-24022022-r-wstrzymanie-wyjazdow-na-terytoria-ukrainy-bialorusi-i-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32504/nr-39_2022-z-dnia-24022022-r-wstrzymanie-wyjazdow-na-terytoria-ukrainy-bialorusi-i-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32504/nr-39_2022-z-dnia-24022022-r-wstrzymanie-wyjazdow-na-terytoria-ukrainy-bialorusi-i-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32504/nr-39_2022-z-dnia-24022022-r-wstrzymanie-wyjazdow-na-terytoria-ukrainy-bialorusi-i-rosji.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32505/nr-40-2022-z-dn-25022022-r-zm-do-37-2021-z-dnia-22032021-r-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-uwr-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32505/nr-40-2022-z-dn-25022022-r-zm-do-37-2021-z-dnia-22032021-r-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-uwr-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32505/nr-40-2022-z-dn-25022022-r-zm-do-37-2021-z-dnia-22032021-r-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-uwr-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32505/nr-40-2022-z-dn-25022022-r-zm-do-37-2021-z-dnia-22032021-r-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-uwr-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32506/nr-41-2022-z-dn-25022022-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-31-2022-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32506/nr-41-2022-z-dn-25022022-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-31-2022-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32506/nr-41-2022-z-dn-25022022-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-31-2022-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32506/nr-41-2022-z-dn-25022022-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-31-2022-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32511/nr-42_2022-z-dnia-28022022-r-solidarni-z-ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32511/nr-42_2022-z-dnia-28022022-r-solidarni-z-ukraina.pdf
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• ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2022 r.  
w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w Instytucie 
Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia zasad funkcjonowania Stacji Polarnej  
im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie 

• ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r.  
w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania 

uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” 
• ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r.  

w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania 
uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” 

• ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r.  
w sprawie możliwości zwolnienia mieszkańców domów studenckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego pochodzących z Ukrainy z opłaty za miesiąc marzec 2022 r. 

• ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r.  
w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, 

dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez 
Uniwersytet Wrocławski 

• ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami  
w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji 

na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku 

angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 
2022/2023 

• ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni 
naukowych nadanych za granicą 

• ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r.  

w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Uniwersytecie Wrocławskim 
• ZARZĄDZENIE Nr 51/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 
września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2022 r.  
w sprawie zastosowania ruchomego czasu pracy do pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego zaangażowanych w pomoc humanitarną związaną z aktualną sytuacją  

w Ukrainie 

• ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP 

• ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2022 r.  
w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

  

Komunikaty Rektora: 
 

• KOMUNIKAT Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2022 r.  
w sprawie możliwości zgłaszania nieprawidłowości w Uniwersytecie Wrocławskim 

• KOMUNIKAT Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2022 r.  
w sprawie ogłoszenia III Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury 
naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej 
  

 

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32512/nr-43-2022-z-dnia-28022022-r-centrum-badan-regionow-zimnych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32512/nr-43-2022-z-dnia-28022022-r-centrum-badan-regionow-zimnych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32512/nr-43-2022-z-dnia-28022022-r-centrum-badan-regionow-zimnych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32512/nr-43-2022-z-dnia-28022022-r-centrum-badan-regionow-zimnych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32512/nr-43-2022-z-dnia-28022022-r-centrum-badan-regionow-zimnych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32538/nr-44-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_e-kancelariaii_zpruwr_2018-2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32538/nr-44-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_e-kancelariaii_zpruwr_2018-2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32538/nr-44-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_e-kancelariaii_zpruwr_2018-2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32539/nr-45-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_modzampublzpruwr_2018_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32539/nr-45-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_modzampublzpruwr_2018_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32539/nr-45-2022-z-dnia-3032022-zm_zespol_modzampublzpruwr_2018_2022.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32557/nr-46-2022-zwolnienie-z-oplat_ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32557/nr-46-2022-zwolnienie-z-oplat_ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32557/nr-46-2022-zwolnienie-z-oplat_ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32540/nr-47_2022-z-dnia-03032022-r-powolanie-komisji-ds-opracowania-wzorow-dyplomow-i-swiadectw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32540/nr-47_2022-z-dnia-03032022-r-powolanie-komisji-ds-opracowania-wzorow-dyplomow-i-swiadectw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32540/nr-47_2022-z-dnia-03032022-r-powolanie-komisji-ds-opracowania-wzorow-dyplomow-i-swiadectw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32540/nr-47_2022-z-dnia-03032022-r-powolanie-komisji-ds-opracowania-wzorow-dyplomow-i-swiadectw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32540/nr-47_2022-z-dnia-03032022-r-powolanie-komisji-ds-opracowania-wzorow-dyplomow-i-swiadectw.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32555/nr-48-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-procedury-rejestracji-w-irc.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32554/nr-49-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-nostryfikacji-stopni-naukowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32554/nr-49-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-nostryfikacji-stopni-naukowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32554/nr-49-2022-z-dnia-4032022-r-w-sprawie-nostryfikacji-stopni-naukowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32558/nr-50-2022-z-dnia-4032022-utworzenie-osrodka-edukacji-astronomicznej-w-bialkowie.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32558/nr-50-2022-z-dnia-4032022-utworzenie-osrodka-edukacji-astronomicznej-w-bialkowie.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32559/nr-51-2022-z-dnia-4-marca-2022-zmiany_instsocj_wns.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32559/nr-51-2022-z-dnia-4-marca-2022-zmiany_instsocj_wns.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32559/nr-51-2022-z-dnia-4-marca-2022-zmiany_instsocj_wns.pdf
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