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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

17 listopada 2022 r., godz. 9.15 

 

 

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

2. Komunikaty. 

3. Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 

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

biologiczne dr Małgorzacie Heidorn-Czarnej z Wydziału Biotechnologii UWr. 

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

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia w projekcie dra Henoka Kassa 

Tegegne na stanowisku asystenta badawczego (post-doc) w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii  

i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Biologicznych UWr                ref. dr hab. T. Szymura, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr Malwinie Goździk oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                          ref. dr hab. M. Krzyżanowska 

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

nauki biologiczne mgr Marcie Poźniak oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

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

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

nauki biologiczne Panu Ambroise Wu oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

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

8. Wniosek w sprawie powołania promotorów doktorantom pierwszego roku Kolegium Doktorskiego 

Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej: 

a) mgr Michaliny Alickiej; 

b) mgr Aleksandry Chorążewskiej; 

c) mgra Krzysztofa Ciury; 

d) mgra Mikołaja Domagalskiego; 

e) mgr Pauliny Gregorczyk; 

f) mgr Ewy Kubów; 

g) mgr Weroniki Leszczyńskiej; 

h) mgr Patrycji Łąckiej; 

i) mgr Adrianny Michalak; 

j) mgr Doroty Misiornej; 
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k) mgr Ewy Olczak; 

l) mgr Katarzyny Palacz; 

m) mgr Magdy Puchały; 

n) mgr Ilony Rudnickiej; 

o) mgra Mateusza Sapieji; 

p) mgr Klaudyny Spychały; 

q) mgr Ewy Stefanik; 

r) mgr Patrycji Wadach; 

s) mgra Jana Widuły.                                                                ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 

9. Wniosek o uchylenie uchwał w sprawach: 

a) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Damiana Adamczyka; 

b) wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny 

Andrzejczak; 

c) wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny 

Elias; 

d) wyznaczenia promotorów i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Weroniki 

Kazimierczak; 

e) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk; 

f) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Marcina Kurkowskiego; 

g) wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Marcina 

Kurkowskiego; 

h) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Machnik; 

i) wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Machnik; 

j) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Miszczak; 

k) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Sztuby; 

l) wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szymańskiej. 

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

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z 20 października 2022 r. 

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

11. Wolne wnioski. 


