
Zaproszenie
na posiedzenie Rady Wydziału nr 1/2014, które odbędzie się 

w dniu 21 stycznia 2014 r.
w sali seminaryjnej nr 0.07 KEBB

godz. 10.00

Program Rady Wydziału 

1. Komunikaty Dziekana.
2. Wniosek o wszczęcie  przewodu doktorskiego mgr  Aleksandrze Marchwickiej  – ref.  prof.  dr  hab.  Ewa  

Marcinkowska
3. Protokół Komisji ds. czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Teresie Olczak, prof.  

UWr oraz rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Teresie Olczak, prof. UWr  – ref. prof. dr  
hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

4. Wniosek  o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego  dr.  Karola  Kozaka  wszczętego  w  dniu  10 
grudnia 2013 r. – ref prof. dr hab. Stanisław Cebrat

5. Wniosek  o  przyjęcie  recenzji,  dopuszczenie  do  publicznej  obrony  rozprawy  doktorskiej  mgr  Justyny 
Koryckiej oraz wyznaczenie terminu – ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz (w zastępstwie prof. dr. hab.  
Aleksandra F. Sikorskiego)

6. Wniosek w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny  
dodatkowej  (filozofia  przyrody)  mgr  Justyny  Meissner  –  ref.  dr  hab.  inż.  Marcin  Łukaszewicz  (w 
zastępstwie prof. dr. hab. Aleksandra F. Sikorskiego)

7. Wniosek o przyjęcie recenzji, dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana 
Bączkowskiego oraz wyznaczenie terminu – ref dr hab. Paweł Mackiewicz

8. Wniosek o przyjęcie recenzji, dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja 
Sobczyńskiego oraz wyznaczenie terminu – ref dr hab. Paweł Mackiewicz

9. Wniosek o przyjęcie  rozprawy doktorskiej  mgr.  Pawła Zatwarnickiego,  wyznaczenie  recenzentów oraz  
składu Komisji Egzaminacyjnej – ref. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak

10. Wniosek  w  sprawie  zatrudnienia  mgr  ……………………  na  stanowisku  asystenta  w  Zakładzie  
Cytobiochemii (na zastępstwo za dr. Aleksandra Czogallę) – ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz

11. Wniosek o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dla dr Małgorzaty Kwaśniak – ref prof. 
dr hab. Hanna Jańska

12. Wniosek o przyjęcie Zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 dla Polaków i 
cudzoziemców na Wydziale Biotechnologii w ramach Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej – ref dr 
hab. Paweł Mackiewicz

13. Wniosek o uszczegółowienie paragrafu 42 Regulaminu Studiów UWr  - ref. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
14. Wniosek dotyczący zmiany godzin wykładów z Biochemii Strukturalnej i Metabolizmu cz. 1 – ref. prof. dr 

hab. Wiesław Wątorek
15. Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie przeprowadzenia wykładu „Ochrona własności intelektualnej” dla  

studentów II roku biotechnologii I stopnia (15 godz.) dr Justynie Selidze z Uniwersytetu Medycznego we  
Wrocławiu  – ref dr Dorota Nowak

16. Wniosek  o  wyrażenie  zgody  na  zlecenie  przeprowadzenia  wykładu  “Saccharomyces  cerevisiae  jako  
organizm modelowy w biotechnologii” dla studentów I roku biotechnologii II stopnia dr. Michałowi Surmie  
(Lipotype GmbH, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,   Dresden)  – ref dr Dorota 
Nowak



17. Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie przeprowadzenia ćwiczeń Biochemii dla biologów oraz Struktury 
makrocząsteczek  mgr Aleksandrze Simiczyjew  – ref dr Dorota Nowak

18. Wolne wnioski
19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 grudnia 2013 r.


