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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

20 października 2022 r., godz. 9.15 

 

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

2. Komunikaty. 

3. Wniosek w sprawie zatrudnienia na ½ etatu dr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej  

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Paleozoologii. 

ref. dr hab. K. Stefaniak, prof. UWr 

4. Wniosek o powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia habilitowanego  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Annie Szlachcic. 

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

5. Wniosek o powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia habilitowanego  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Sebastianowi 

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

6. Wniosek o powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia habilitowanego  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Magdalenie 

Zagalskiej-Neubauer.                                                             ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr. Zbigniewowi Łobasowi.                                           ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr Katarzynie Klusce oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                    ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr. Michałowi Padjaskowi oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                    ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr Natalii Porębskiej oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                    ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

11. Wniosek w sprawie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sadlak: 

a) odwołania promotora pomocniczego; 

b) powołanie nowego promotora pomocniczego.                     ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 

12. Wniosek w sprawie odwołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Natalii 

Łazarewicz.                                                                                        ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 
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13. Wniosek o zatwierdzenie propozycji szczegółowych zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego 

Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. 

ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 

14. Wniosek o zatwierdzenie propozycji zmian w programie kształcenia w Kolegium Doktorskim 

Nauk Biologicznych dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 

2023/2024.                                                                                    ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 

15. Wniosek o zmianę członków komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich. 

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

16. Wskazanie przedstawicieli Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych do komisji konkursowej  

ds. zatrudniania nauczycieli akademickich, zgodnie z §4 Regulaminu działania komisji 

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

17. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dyscypliny z 6 października 2022 r. 

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

18. Wolne wnioski. 

 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

 Nauki Biologiczne 

 dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 


