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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

22 września 2022 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty. 

3. Wniosek o powołanie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne  

dr Annie Kędziorze.                                                                  ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

4. Wniosek o Powołanie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne  

dr Magdzie Dubińskiej-Magierze.                                           ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

5. Przewód doktorski mgr Agaty Kiałki: 

a) wniosek o odwołanie promotora oraz promotora pomocniczego; 

b) wniosek o powołanie promotora.               ref. dr hab. T. Szymura, prof. UWr 

6. Przewód doktorski mgr Katarzyny Kozyry-Zyskowskiej – wniosek o zmianę recenzenta. 

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

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

nauki biologiczne mgr Annie Lech.                                                          ref. dr hab. B. Simiczyjew 

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

nauki biologiczne mgr. Michałowi Michałowskiemu oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                             ref. dr hab. B. Simiczyjew 

9. Przewód doktorski mgr Anny Warzybok: 

a) wniosek o odwołanie promotora pomocniczego; 

b) wniosek o zmianę składu Komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej; 

c) wniosek o zmianę składu Komisji doktorskiej; 

d) wniosek o zmianę recenzentów.                                                            ref. dr hab. B. Simiczyjew 

10. Wniosek w sprawie przedłożenia rozprawy doktorskiej w języku angielskim w postępowaniu  

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

biologiczne mgr. Jarosławowi Chilimoniukowi.                               ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr  

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z 23 czerwca 2022 r. 

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

12. Wolne wnioski. 
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