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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

26 stycznia 2023 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 Annie Szlachcic z Wydziału Biotechnologii UWr. 

ref. prof. dr hab. T. Olczak 

4. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora 

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

dr Grażynie Majkowskiej-Skrobek z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

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

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie kryteriów awansowych nauczycieli akademickich  

na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.      ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dr hab. Joanny Hildebrand na stanowisko 

profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 

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

7. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dra Mateusza Meserszmita na stanowisko 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.             ref. dr hab. T. Szymura, prof. UWr 

8. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dr Aleksandry Słupianek na stanowisko 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.                  ref. dr hab. E. Gola, prof. UWr 

9. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dr Natalii Kuśmierek na stanowisko adiunkta  

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.                                        ref. dr hab. J. Hildebrand 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Sebastianowi Salacie z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. dr hab. J. Hildebrand 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne dr Magdalenie Zagalskiej-Neubauer z Wydziału Nauk 

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

12. Wniosek o powołanie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie 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 

13. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Tomaszewskiej na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 
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14. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra Wojciecha Szlauera na stanowisku 

asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 

15. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dra Piotra Jawienia na stanowisku adiunkta 

w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 

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

nauki biologiczne mgr. Sewerynowi Musze.                                            ref. dr hab. B. Simiczyjew 

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

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

18. Przewód doktorski mgra Irwina Matyjaszczyka: 

a) wyznaczenie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.              ref. dr hab. D. Augustyniak 

19. Przewód doktorski mgr inż. Marty Domżał-Kędzi: 

a) wyznaczenie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.               ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewy Mazurkiewicz: 

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 

21. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Sochackiej. 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z 15 grudnia 2022 r. 

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

23. Wolne wnioski. 


