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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

23 czerwca 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 awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu 

Wrocławskiego w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych dra hab. Adriana Smolisa. 

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

4. Wniosek w sprawie w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 

2022/23.                                                                                                                                             ref.: dr hab. D. Kiewra, prof.UWr 

5. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Karoliny Małas na stanowisku asystenta  w 

Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin na Wydziale Nauk Biologicznych UWr. 

 ref.: dr hab. M. Janicka, prof.Uwr 

6. Wniosek w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych 

w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac dyplomowych do Repozytorium 

pisemnych prac dyplomowych w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

                                                                                                                                                ref.: dr hab. E. Myśkow                    

7. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego 

do prowadzenia zajęć na kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym na Wydziale 

Nauk Biologicznych: 

a.) mgr Magdaleny Makowskiej 

b.) mgr Katarzyny Łapińskiej 

                                                                                                                            ref.: dr hab. A.Klink  

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 19 maja 2022 r. 

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

9. Wolne wnioski.                                                     

                                                

                       Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

          dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

 Uchwały z dnia 25 maja 2022 r.: 

• Uchwała Nr 48_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku 

profesora Uniwersytetu Joanny Łubockiej.pdf 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33617/uchwala-nr-48_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-uniwersytetu-joanny-lubockiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33617/uchwala-nr-48_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-zatrudnienia-na-stanowisku-profesora-uniwersytetu-joanny-lubockiej.pdf
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• Uchwała Nr 55_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf 

• Uchwała Nr 56_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf 

• Uchwała Nr 57_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów.pdf 

• Uchwała Nr 58_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2023-

2024.pdf 

• Uchwała Nr 59_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-

2025.pdf 

• Uchwała Nr 60_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-

2026.pdf 

 

Uchwały z dnia 25 maja 2022 r. (posiedzenie opiniodawcze): 

• Uchwała Nr 69_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na 

rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Gościwit Malinowski.pdf 

• Uchwała Nr 70_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na 

rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Patrycja Matusz.pdf 

• Uchwała Nr 71_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na 

rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Robert Olkiewicz.pdf 

• Uchwała Nr 72_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na 

rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Robert Wieczorek.pdf 

• Uchwała Nr 73_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na 

rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Przemysław Wiszewski.pdf 

 

Zarządzenia Rektora: 

• ZARZĄDZENIE Nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 

2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO 

• ZARZĄDZENIE Nr 114/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 

2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP 

• ZARZĄDZENIE Nr 116/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 

2022 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 

2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzyobszarowych 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33624/uchwala-nr-55_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33624/uchwala-nr-55_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33625/uchwala-nr-56_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33625/uchwala-nr-56_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33626/uchwala-nr-57_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33626/uchwala-nr-57_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33627/uchwala-nr-58_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2023-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33627/uchwala-nr-58_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2023-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33627/uchwala-nr-58_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2023-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33628/uchwala-nr-59_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2024-2025.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33628/uchwala-nr-59_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2024-2025.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33628/uchwala-nr-59_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2024-2025.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33629/uchwala-nr-60_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2025-2026.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33629/uchwala-nr-60_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2025-2026.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33629/uchwala-nr-60_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-olimpiad-i-konkursow-na-studia-w-roku-akad-2025-2026.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33638/uchwala-nr-69_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-gosciwit-malinowski.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33638/uchwala-nr-69_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-gosciwit-malinowski.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33639/uchwala-nr-70_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-patrycja-matusz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33639/uchwala-nr-70_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-patrycja-matusz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33640/uchwala-nr-71_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-robert-olkiewicz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33640/uchwala-nr-71_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-robert-olkiewicz.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33641/uchwala-nr-72_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-robert-wieczorek.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33641/uchwala-nr-72_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-robert-wieczorek.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33642/uchwala-nr-73_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-przemyslaw-wiszewski.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33642/uchwala-nr-73_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-05-25-w-sprawie-opinii-o-kandydacie-na-rektora-uwr-w-kadencji-2020-2024-przemyslaw-wiszewski.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33433/nr-113-2022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-bravo.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33433/nr-113-2022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-bravo.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33432/nr-114-2022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-charlie-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33432/nr-114-2022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-charlie-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33435/nr-116-2022-zmiana-stanu-epidemii.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33435/nr-116-2022-zmiana-stanu-epidemii.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33435/nr-116-2022-zmiana-stanu-epidemii.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33437/nr-117-2022-z-dnia-17052022-powolanie-kom-rekr_kmsi_na-rok-akad-2022-23.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33437/nr-117-2022-z-dnia-17052022-powolanie-kom-rekr_kmsi_na-rok-akad-2022-23.pdf
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Studiów Indywidualnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 

2022/2023 

• ZARZĄDZENIE Nr 118/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 

2022 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim 

w związku z organizacją uniwersyteckiej debaty wyborczej 

• Zarządzenie Nr 119/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 

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 120/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 

2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 Rektora UWr z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz 

organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2022/2023 

• ZARZĄDZENIE Nr 122/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 

2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022 

do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób 

wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

• ZARZĄDZENIE Nr 123/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 

2022 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 

• ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 

2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych 

na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

• ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

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 126/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2022 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie na 

przyjazdy profesorów wizytujących w ramach Programu przyjazdów profesorów 

wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

(IDUB) 

• ZARZĄDZENIE Nr 127/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz 

zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

• ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 

r. 

• ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33437/nr-117-2022-z-dnia-17052022-powolanie-kom-rekr_kmsi_na-rok-akad-2022-23.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33437/nr-117-2022-z-dnia-17052022-powolanie-kom-rekr_kmsi_na-rok-akad-2022-23.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33533/nr-118-z-2022-godziny-rektorskie-debata.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33533/nr-118-z-2022-godziny-rektorskie-debata.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33533/nr-118-z-2022-godziny-rektorskie-debata.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33609/nr-119-2022-rektora-uwr-z-dnia-25052022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33609/nr-119-2022-rektora-uwr-z-dnia-25052022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33609/nr-119-2022-rektora-uwr-z-dnia-25052022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33609/nr-119-2022-rektora-uwr-z-dnia-25052022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33608/nr-120-2022-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33608/nr-120-2022-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33608/nr-120-2022-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33612/nr-121-2022-z-dnia-25052022-procedura-rejestracji-irk_irc-do-szd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/33612/nr-121-2022-z-dnia-25052022-procedura-rejestracji-irk_irc-do-szd.pdf
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Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 

dla obywateli ukraińskich objętych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm) 

• ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

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 131/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2022 r. w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się 

• ZARZĄDZENIE Nr 132/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 

czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO 

• ZARZĄDZENIE Nr 133/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 

czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP 

• ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 

czerwca 2022 r. w sprawie zasad planowania zadań inwestycyjnych i 

remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 135/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 

czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków motywacyjnych 

na rok 2022 do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu 

„Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach 

programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

• ZARZĄDZENIE Nr 136/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 

czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontrolnego 

spisu z natury pieczęci urzędowych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

• ZARZĄDZENIE Nr 137/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 

czerwca 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 138/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 

czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 

rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz 

organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, 

rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 
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