
 

 
 

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 

 
RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI BIOLOGICZNE 
ul. S. Przybyszewskiego 63 
51-148 Wrocław 
 
wnb@uwr.edu.pl | www.biologia.uni.wroc.pl 
 

DWNB.002.2.2023.SZ 

ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

16 marca 2023 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 Agnieszce Sergiel z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. 

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

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

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

biologiczne dr Agnieszce Żelaźniewicz z Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

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

5. Wniosek o powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu 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 

6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie awansu dr hab. Alicji Banasiak z Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr na stanowisko profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-

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

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

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii, Ewolucji  

i Ochrony Bezkręgowców Wydziału Nauk Biologicznych UWr.                ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 

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

na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii 

Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

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

9. Wniosek o zmiany w przewodzie doktorski mgr Anny Faltyn-Parzymskiej: 

a) zmiana recenzenta; 

b) zmiana składu komisji doktorskiej.                                                 ref. dr hab. A. Klink 

10. Wniosek o zmianę składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła 

Jarzembowskiego.                                                                                     ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr Katarzynie Kozyrze-Zyskowskiej.                             ref. dr hab. A. Klink 

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

nauki biologiczne mgr Aleksandrze Kazienko.                                              ref. dr hab. A. Klink 
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13. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie 

nauki biologiczne mgr. Mariuszowi Chrabąszczowi.                                     ref. dr hab. A. Klink 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Gabrieli Cieniuch: 

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. dr hab. D. Augustyniak 

15. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Berkowskiej. 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jarosławowi Chilimoniukowi: 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Adamowi Markowskiemu: 

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 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karolinie Wójtowicz: 

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 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandrze Żeromskiej: 

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 

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

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karolinie Jendryczko: 

a) odwołanie promotora pomocniczego; 

b) odwołanie promotora; 

c) powołanie nowego promotora.                                               ref. prof. dr hab. H. Jańska 
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21. Wniosek o zaopiniowanie składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej 

doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej w roku 

akademickim 2022/2023.                                                             ref. dr hab. M. Janicka, prof. UWr 

22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z 26 stycznia 2023 r. 

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

23. Wolne wnioski. 

 

 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

 Nauki Biologiczne 

 dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 


