
Porządek obrad 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacje z Senatu. 

3. Informacje Dziekana. 

4. Sprawy dydaktyczne i studenckie: 

a) Wprowadzenie zmian w warunkach i trybie rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne 

i niestacjonarne, pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 prowadzone przez Wydział 

Hodowli i Biologii Zwierząt 

b) Przyjęcie wniosku w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego 

i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021. 

c) Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Hodowli i Biologii 

Zwierząt w roku akademickim 2020/2021. 

d) Zatwierdzenie zmian w  Regulaminie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

e) Sprawy bieżące. 

5. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Karolinie Nahajło, doktorantce Studium 

Doktoranckiego UR w Krakowie, wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego i recenzentów oraz 

powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich. 

6. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marcie Sabatowicz, doktorantce Studium 

Doktoranckiego UR w Krakowie, wyznaczenie promotora i recenzentów oraz powołanie Komisji do 

przeprowadzenia egzaminów doktorskich. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Marii Soroko oraz 

wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Joanny Kania-

Gierdziewicz oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 

dr hab. Piotrowi Mickowi, prof. UR. 

10. Powołanie Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących  czynności o nadanie tytułu 

profesora nauk rolniczych dr hab. Piotrowi Mickowi, prof. UR, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt.2 

i 3 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 

2017  poz. 1789). 

11. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów oceny dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego w postępowaniu  o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych 

dr hab. Piotrowi Mickowi, prof. UR 

12. Opinia w sprawie zatrudnienia dr inż. Sylwii Pałki na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego 

w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt. 

13. Interpelacje i wolne wnioski. 

14. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20.03.2019 roku. 
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