
 

 
 

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 

 
RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH 
ul. S. Przybyszewskiego 63 
51-148 Wrocław 
 
wnb@uwr.edu.pl | www.biologia.uni.wroc.pl 
 

DWNB.003.4.2023.AK 
 

ZAPROSZENIE 

Na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

16 marca 2023 r., godz. 11.00 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

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

2. Komunikaty.                                                                                                     

3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dr hab. Alicji Banasiak na stanowisko profesora 

Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.   

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

4. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Tyszeckiej na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Wydziału Nauk Biologicznych 

UWr. 

                                                                                                 ref.: prof. dr hab. J. Świętojańska 

5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgr Wiktorii Gornig na ¼ etatu na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr.                                                                                                  

ref.: dr hab. A. Marciszak, prof. UWr 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawach dotyczących specjalności integrative biodiversity na 

kierunku biologia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024: 

a.) zasady rekrutacji dla obywateli polskich; 

b.) zasady rekrutacji dla cudzoziemców; 

c.) wysokość opłat; 

d.) limity przyjęć;  

                                                                                                      ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

7. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu rekrutacji dla cudzoziemców 

na Wydziale Nauk Biologicznych UWr w roku akademickim 2024/25. 

                                                                                                                                ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

8. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu rekrutacji dla obywateli 

polskich na Wydziale Nauk Biologicznych UWr w roku akademickim 2024/25. 

                                                                                                                                ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 
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9. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na Wydziale Nauk Biologicznych 

UWr rozpoczynające się w roku akademickim 2027/28. 

        ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

10. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla cudzoziemców na 

studia na kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025. 

                                                                                                             ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

11. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji dla obywateli polskich na 

studia na kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.                                                                                                              

                                                                                                            ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

12. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na kierunku Ochrona środowiska 

rozpoczynające się w roku akademickim 2027/28. 

                                                                                                 ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

13. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych dla 

studentów kierunku Ochrona środowiska od roku akademickiego 2022/2023. 

                                                                                                 ref.: dr J. Łubocka, prof. UWr 

14. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zaakceptowania zmiany składów Kierunkowych Zespołów 

ds. Jakości Kształcenia. 

                                                                                                                                    ref.: dr hab. E. Myśkow 

15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 26 stycznia 2023 r.  

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

16. Wolne wnioski. 

                                                                  

                                                                              

                                                                              Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  

          dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

 

 


