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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

15 grudnia 2022 r., godz. 9.15 

 

 

 

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

2. Komunikaty. 

3. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, 

w dyscyplinie nauki biologiczne dr Magdzie Dubińskiej-Magierze z Wydziału Nauk 

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

4. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, 

w dyscyplinie nauki biologiczne dr Annie Kędziorze z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. dr hab. D. Kiewra, prof. UWr 

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Morel na stanowisku asystenta 

w Zakładzie Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych UWr.        ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 

6. Wniosek o zmianę składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyry-

Zyskowskiej.                                                                                              ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr. Mateuszowi Meserszmitowi oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                                 ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr Małgorzacie Radule.                                                  ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr. Mikołajowi Kaźmierczakowi oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

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

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

nauki biologiczne mgr Natalii Kuśmierek.                                              ref. dr hab. D. Augustyniak 

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

nauki biologiczne mgr Aleksandrze Słupianek oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

b) wyróżnienie rozprawy doktorskiej.                                    ref. dr hab. E. Gola, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr Magdalenie Zyzak.                                         ref. dr hab. E. Gola, prof. UWr 
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13. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie 

nauki biologiczne mgr Małgorzacie Rydzy.                                  ref. dr hab. M. Żuk, prof. UWr 

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

nauki biologiczne mgr Aleksandrze Kroczak-Zdańkowskiej oraz wyróżnienie rozprawy 

doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

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

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

nauki biologiczne Panu Manuelowi Peris Diaz oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 

a) nadanie stopnia doktora; 

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

16. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewy Mrówczyńskiej: 

a) uznanie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy PSWiN; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

17. Wniosek w sprawie powołania promotorów pomocniczych 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 Patrycji Łąckiej; 

h) mgr Adrianny Michalak; 

i) mgr Doroty Misiornej; 

j) mgr Ilony Rudnickiej; 

k) mgr Klaudyny Spychały; 

l) mgr Ewy Stefanik; 

m) mgr Patrycji Wadach; 

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

18. Wniosek o uchylenie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej  

mgr inż. Karoliny Cierluk. 

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

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z 17 listopada 2022 r. 

ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 
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20. Wolne wnioski. 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

 Nauki Biologiczne 

 dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 


