
 

 

 

Uchwała Nr 44/2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 

  w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  

w zakresie dyscypliny podstawowej 

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 

stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania  czynności w 

przewodzie doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 

2004 Nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1669 ze zm.), oraz § 29 pkt. 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny 

Naukowej Nauki Biologiczne uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego 

w zakresie Biologii Pani mgr Anny Brudzińskiej-Kosior, zmienioną Uchwałą Nr 286/2019 Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 26 września 2019 r. w następujący sposób: 

1/ odwołuje się ze składu Komisji: prof. dra hab. Wiesława Fałtynowicza - 

przewodniczącego, 

2/ powołuje się w skład Komisji: dr hab. Lucynę Mróz – na przewodniczącą. 

 

§ 2. Po wprowadzonych zmianach, wynikających z § 1. niniejszej Uchwały                      

skład Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani  

mgr Anny Brudzińskiej-Kosior przedstawia się następująco: 

 

1/ dr hab. Lucyna Mróz – przewodnicząca, 

2/ prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman – promotor, 

3/ dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr – członek komisji, 

4/ prof. dr hab. Bronisław Wojtuń – członek komisji. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                   Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 


