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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
Przekazujemy w Państwa ręce wiosenny numer naszego newslettera. 
Mamy nadzieję, że budząca się do życia przyroda przyniesie nam 
wszystkim nieco radości w ostatnio niełatwych czasach. Przypominamy o 
stronie pomocy https://us.edu.pl/ukraina/, jednocześnie dziękujemy za 
Wasze dotychczasowe zaangażowanie.  

https://us.edu.pl/ukraina/
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Postanowienia i informacje Rady Naukowej 
W dniu 04.03.2022 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu pod 
przewodnictwem Pani Dyrektor Instytutu dr hab. Danuty Wojcieszyńskiej, 
prof. UŚ.  
 

1. Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych mgr Annie 
Collin. 

2. Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych mgr 
Magdalenie Zarzyckiej. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze naukowej 😊😊 
3. Wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki 

Nowińskiej pt. „Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli 
u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)” oraz 
zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej z przedmiotu Zoologia. 

4. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia Komisji ds. przeprowadzenia 
nostryfikacji stopnia naukowego doktora na wniosek Pani dr Beeny M. 
Ravindran.  

5. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na 
promotorów i promotorów pomocniczych doktorantów przyjętych do 
Szkoły Doktorskiej. 

Informacje Dyrekcji IBBiOŚ 
• Przypominamy wszystkim Państwu (zarówno pracownikom z liczby N 

oraz pracownikom dydaktycznym) o walnym spotkaniu pracowników 
instytutu w dniu 24.03.2022 (czwartek), które odbędzie się na 
platformie MS Teams w zespole Pracownicy IBBiOŚ o godzinie 13:00.  
Na spotkaniu tym Pani Dyrektor przedstawi sprawozdania naukowe oraz 
finansowe Instytutu. Zgodnie z instrukcjami Pana Prorektora ds. Nauki  
i Finansów Prof. dr hab. Michała Daszykowskiego, na spotkaniu 
przedstawiona zostanie imienna listy dorobku każdego pracownika  
z liczby N za lata 2019-2021, przeliczonego na indywidualne kwoty 
subwencji. Lista ta następnie przekazana zostanie Liderom Zespołów w 
celu poinformowania wszystkich członków zespołu.  

• Chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwu promotorom i kandydatom na 
promotorów na kwestię powoływania promotora pomocniczego  
w przewodzie doktorskim, które stało się obecnie bardzo powszechnym 
zwyczajem w Instytucie. Chcielibyśmy uczulić Państwa, aby powołania 
promotorów pomocniczych lub drugiego promotora odbywały się  
z pełnym przekonaniem, że są Oni naprawę konieczni do prawidłowego 
przebiegu realizacji pracy doktorskiej. W przypadku przewodów 
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słuchaczy Szkoły Doktorskiej konsekwencją powołania drugiego 
promotora lub promotora pomocniczego jest wzrost kosztów 
postępowania doktorskiego odpowiednio o 5320 lub 3205 złotych (do 
kwot tych należy dodać ponadto koszty pracodawcy w wysokości 25,25 
% w przypadku pracowników UŚ, oraz 19,64 % dla osób z zewnątrz). 
Koszty te ponosimy wszyscy w całości z subwencji dydaktycznej 
przekazanej Instytutowi w związku z czym, pomimo, iż jesteśmy 
świadomi, że bycie promotorem pomocniczym jest dobrze widziane 
podczas postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
prosimy aby występowanie o powołanie promotora pomocniczego  czy 
drugiego promotora odbywało się tylko wówczas kiedy jest to 
merytorycznie uzasadnione i praca dotyczy obszarów,  
w których promotor nie ma doświadczenia lub doktorat jest 
interdyscyplinarny. 

• W dniu 28 lutego obradowała Komisja Dyscyplinowa, której członkowie 
weryfikowali wnioski i sprawozdania Zespołów badawczych  
i Badaczy Indywidualnych za rok 2021. Biorąc pod uwagę liczbę i jakość 
publikacji naukowych komisja stwierdziła jednogłośnie, że w 2021 roku 
pracownicy IBBiOŚ zwiększyli udział publikacji wysoko punktowanych co 
wskazuje na zwiększenie jakości i poziomu naukowego pracowników 
oraz pozytywnie przyjęła sprawozdania i plany naukowe wszystkich 
zespołów badawczych i Badaczy Indywidualnych działających  
w instytucie. Rekomendacje Komisji, mające na celu wzmocnienie 
dorobku naukowego kilku pracowników Instytutu zostaną przekazane 
zainteresowanym.  

• W związku z rozliczeniem zespołów możliwe było już przekazanie 
zespołom i indywidualnym badaczom informacji o subwencji badawczej 
na rok 2022. Kwota do rozdysponowania pomiędzy zespoły  
i Badaczy Indywidualnych wynosi w roku 2022 607 415,50 zł, stąd każdy 
wypracowany w instytucie punkt wart jest 10 zł. Rezerwa Dyrektora 
Instytutu w wysokości 294 646,44 zł zostanie przeznaczona - tak jak do 
tej pory, na dofinansowanie korekt manuskryptów, opłat członkowskich 
i opłat za wynalazki. Ponadto z rezerwy będą pokrywane koszty 
dofinansowania do wyposażenia istniejących urządzeń badawczych, 
wymagających rozbudowania lub wymiany ze względu na 
wyeksploatowanie podzespołów, zakupu drogich części zamiennych lub 
specjalistycznych serwisów, oraz zakupów sprzętu niezbędnego do 
badań, a nie zakwalifikowanego przez RIBDA. Z kwoty rezerwy 
zablokowane są również środki w wysokości 125 000 zł na pokrycie 
wkładu własnego projektu pt: „Zintegrowane podejście do ochrony 
ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej 
Polsce” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego. Wyodrębniona rezerwa na dofinansowanie otwartego 
dostępu publikacji to 80 092,85 zł. 

• W celu zapewnienia optymalnego i prawidłowego wydatkowania 
rezerwy Pani Dyrektor Instytutu, prośby o dofinansowanie otwartego 
dostępu publikacji (przesyłane wyłącznie drogą mailową na adres 
danuta.wojcieszynska@us.edu.pl) powinny zawierać następujące 
informacje: 

1. Planowany tytuł publikacji, 

2. Autorzy publikacji, 

3. Nazwę czasopisma, do którego zamierzają Państwo wysłać publikację      

    wraz z liczbą punktów i Impact Factor, 

    4. Koszt wydania pracy w walucie podanej przez Wydawnictwo, 

5. Całkowitą kwotę w przeliczeniu na PLN wg bieżącego kursu NBP  
     z uwzględnieniem 23% vat, 

6. Planowany termin wysłania publikacji do czasopisma, nie dłuższy niż 
dwa miesiące od daty maila z prośbą o dofinansowanie. 

7. Wskazanie źródła, z którego pokryta zostanie pozostała kwota za 
publikację. 

8. Uzasadnienie prośby. 

 

• Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony Narodowego Centrum 
Nauki i zapoznania się z aktualnie otwartymi konkursami na finansowanie 
projektów badawczych.  

 
Informacje Prodziekana ds. Badań Naukowych 

• Pan Prodziekan ds. Badań Naukowych Prof. dr hab. Piotr Świątek 
przypomina, iż do 25 marca (piątek) trwa nabór wniosków na 
dofinansowanie pojedynczych zadań badawczych realizowanych przez 
pracowników Instytutu, które mają charakter badań wstępnych 
bezpośrednio służących złożeniu wniosku projektowego.           

 

 
 
 
 

https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
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Informacje Prodziekan ds. Promocji Badań i 
Umiędzynarodowienia 
 

Formularz kontaktowy w sprawie promocji 
Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, dostępnego na 
stronie Wydziałowej (jest dostępny również na stronie IBBiOS) w zakładce 
kontakt. 
Formularz ma ułatwić Państwu informowanie Zespołu ds. Promocji oraz 
administratorów serwisów wydziałowych o Państwa aktywnościach 
naukowych, popularyzatorskich, organizacyjnych, etc., oraz o Państwa 
sukcesach. Dołożymy wszelkich starań by były widoczne w przestrzeni 
Internetu (istnieje możliwość załączenia przez Państwa plików graficznych, 
tekstowych i PDF). 
 

Identyfikacja wizualna Wydziału i Instytutów 
Przypominamy, że materiały związane z identyfikacją wizualną Wydziału i 
Instytutów są dostępne w zakładce promocja/identyfikacja wizualna 
WNP. Prosimy o każdorazowe konsultowanie wykorzystania logotypów 
Wydziału/Instytutów. 
   

Program Licealiści na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
Wraz z Zespołem ds. Promocji WNP zapraszamy Państwa do 
współtworzenia projektu „Licealiści na Wydziale Nauk Przyrodniczych”, 
który w sposób uporządkowany i systemowy ma stanowić ofertę 
wykładów/spotkań naukowych nawiązujących do programu nauczania w 
liceum. Zakładamy, że spotkania odbywać się będą raz w miesiącu  
i realizowane będą od września do czerwca w budynkach Wydziału  
(w zależności od sytuacji mogą zostać przeniesione do strefy online).   
 
Zachęcamy Państwa, byście jako przyszli Ambasadorzy Dydaktyczni 
zadeklarowali w pliku excel znajdującym się w folderze LICEALIŚCI NA 
WNP w zespole PRACOWNICY IBBIOŚ na Teams chęć poprowadzenia 
takich spotkań. Na początkowym etapie oferta ta będzie skierowana do 
licealistów Szkół, z którymi Wydział ma podpisane umowy o współpracy, 
by te stanowiły możliwość skorzystania z naszej oferty w sposób 
priorytetowy. Projekt ten został zaprezentowany Radom Dydaktycznym 
Wydziału i spotkał się już z życzliwą akceptacją.  

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z Panią Koordynator ds. 
Współpracy ze Szkołami, dr Anną Cieplok (anna.cieplok@us.edu.pl). 

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/kontakt/
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/identyfikacja-wizualna-wnp/?doing_wp_cron=1647468808.9544279575347900390625
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/identyfikacja-wizualna-wnp/?doing_wp_cron=1647468808.9544279575347900390625
https://uniwersytetslaski.sharepoint.com/:x:/s/RadaDydaktyczna-KierunkiBiologicznekopia/EVObOGhVc5xDmFpUyrZ6nasBDKo0rDokHI-TuenP8rtaBg?e=Kv5baM
https://uniwersytetslaski.sharepoint.com/:x:/s/RadaDydaktyczna-KierunkiBiologicznekopia/EVObOGhVc5xDmFpUyrZ6nasBDKo0rDokHI-TuenP8rtaBg?e=Kv5baM
mailto:anna.cieplok@us.edu.pl
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Wymiana akademicka – otwarte nabory w 
programach związanych z mobilnością 
 

• Erasmus+ - 01.06.2021-30.09.2022 [dla doktorantów, studentów, 
pracowników] 

• CEEPUS - do 30 listopada 2022 [dla doktorantów, studentów, 
pracowników] 

• NAWA Program im. Bekkera do 10 maja 2022 [dla doktorantów, 
pracowników] 

• NAWA Program im. Ulama do 10 maja 2022 [dla naukowców  
z zagranicy] 

• UNESCO - 15.03.2022-15.04.2022 [dla doktorantów, studentów] 

Szczegóły dotyczące programów znajdziecie Państwo na stronie: 
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/nauka/wymiana-akademicka/  

 
 
Konferencja „Rzeka Wisła 2021 – problemy i 
wyzwania” 
 
W dniu 23 marca 2022 roku odbędzie się Konferencja Naukowo-
Techniczna „Rzeka Wisła 2021 – problemy i wyzwania”. Konferencja jest 
podsumowaniem dwutygodniowego spływu Wisłą z Goczałkowic do 
Gdańska, w trakcie którego pobrane zostały próby biologiczne do badań 
hydrobiologicznych oraz próby wody do badań fizyko-chemicznych. Na 
konferencji przedstawione i omówione zostaną wyniki badań oraz 
problemy i wyzwania dotyczące funkcjonowania dużych rzek. Konferencja 
odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60. 
 

https://us.edu.pl/instytut/ibbios/nauka/wymiana-akademicka/
https://heyzine.com/flip-book/45566ae62b.html
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bezpośredni link do strony o konferencji: 
https://us.edu.pl/centra-badawcze/scw/konferencja-wisla-2022/ 
oraz do transmisji wydarzenia online: https://youtu.be/ayo7Dxo66Fc 
 

 
 
 

Postanowienia i informacje Rady 
Dydaktycznej oraz Dyrekcji kierunków 
 
• Na ostatnim posiedzeniu Rady dydaktycznej 28 lutego 2022 r. Komisje 

oceniające zgodność proponowanych tematów prac dyplomowych  
z kierunkowymi efektami uczenia pozytywnie oceniły większość 
tematów. W kilku przypadkach tematy zostały poprawione. 
Członkowie Rady dydaktycznej, po zapoznaniu się z tematami prac 
dyplomowych, jednogłośnie zatwierdzili tematy prac dyplomowych na 
kierunkach biologicznych na rok akademicki 2021/2022. 

• Dyrektor kierunku przedstawiła podział środków na dydaktykę na rok 
2022, przypomniała, że każda była katedra ma przypisaną osobę 
odpowiedzialną merytorycznie za wydatkowanie środków z subwencji 
na potencjał dydaktyczny. 

• Pan dr Marcin Lipowczan zapoznał członków Rady Dydaktycznej  
z najnowszymi informacjami dotyczącymi T4E, poinformował, że udało 
się zawiązać sojusz uczelni z Uniwersytetem Sofijskim im. św. 
Klemensa z Ochrydy w Sofii, Uniwersytetem Witolda Wielkiego w 
Kownie i Uniwersytetem w Trieście. Dr Marcin Lipowczan podziękował 
wszystkim za wsparcie i pracę na rzecz tworzenia programu oraz 
zaprezentował harmonogram pracy na najbliższe tygodnie. Dr Marcin 
Lipowczan przypomniał także o T4E Week, który odbędzie się 09-13.05 
w Katowicach; w tym czasie zamiast zajęć i wykładów odbywać się 
będą spotkania, rozmowy, warsztaty, pokazy i wiele innych wydarzeń. 

• Pani Dyrektor podziękowała Panu Michałowi Kale za umieszczone 
pomysły na promocję. Pan Michał przedstawił prezentację, w której 
zapoznał członków Rady Dydaktycznej ze swoimi pomysłami. Pani dr 
hab. Edyta Sierka, prof. UŚ zauważyła, że obecnie bardzo duże 

https://us.edu.pl/centra-badawcze/scw/konferencja-wisla-2022/
https://youtu.be/ayo7Dxo66Fc
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znaczenie ma marketing szeptany i można by rozważyć odwiedzanie 
szkół przez studentów w celu promowania wydziału. Pani profesor 
zwróciła także uwagę, że wszelkie działania promocyjne muszą być 
uzgadniane przez uczelnię, co oznacza, że nie wszystkie kanały 
promocji są otwarte dla Wydziału. Pan dr Marcin Lipowczan wyraził 
gotowość współpracy przy promocji wydziału, poinformował również 
że wpisuje się w marketing szeptany, ponieważ od dłuższego czasu 
odwiedza szkoły tym samym promując wydział. Stworzono zespół ds. 
promocji dydaktyki na kierunkach biologicznych w ramach Rady 
dydaktycznej, który wesprze prace nad promocją. Zespół tworzą Pani 
dr Gabriela Barczyk, Pan dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ, Pan dr Marcin 
Lipowczan, Pani dr hab. Danuta Smołka- Danielowska prof. UŚ, Pani 
dr Anna Urbisz. Tworzony jest również zespół studencki ds. promocji. 

• Pan Michał Kała przekazał informacje dotyczące biuletynu informacji 
publicznej dla samorządu przygotowywanego przez samorząd 
studencki w Uniwersytecie Śląskim, co oznacza m.in. tworzenie  
i publikowanie uchwał przez wydziałową radę samorządu studentów. 

• Pani dyrektor przypomniała, że przyjęliśmy zasadę, że jeden promotor 
może promować dwóch licencjatów i dwóch magistrantów. 
Poinformowała także że studenci II roku studiów licencjackich już 
zaczynają wybierać promotorów i przypomniała, że od przyszłego roku 
akademickiego na kierunku biologia wchodzą w życie tzw. ścieżki 
licencjatów. Rada Dydaktyczna jednogłośnie poparła wniosek Dyrekcji, 
zgodnie z którym nauczyciel akademicki na kierunkach biologicznych 
może być promotorem maksymalnie dwóch prac licencjackich i dwóch 
prac magisterskich. Dni otwarte, dla studentów 2 roku, I stopnia, 
zaplanowano na ostatni tydzień kwietnia, o czym w szczegółach 
pracownicy i studenci zostaną poinformowani drogą mailową. 
Studenci będą zobowiązani do wypełnienia, wzorem lat ubiegłych, 
stosownego oświadczenia wyboru promotora. 

• W ostatnim tygodniu 22 pracowników dydaktycznych i badawczo-
dydaktycznych otrzymało listy gratulacyjne od pani Prorektor ds. 
kształcenia i studentów dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ: 

1. dr Marcin Walczak 
2. dr hab. Agata Daszkowska-Golec 
3. prof. dr hab. Iwona Szarejko 
4. dr Magdalena Noszczyńska 
5. dr Bożena Nowak 
6. dr Monika Gajecka 
7. prof. dr hab. Ewa Kurczyńska 
8. dr Małgorzata Rudnicka 
9. dr Agnieszka Siemieniuk 

10. dr hab. Agnieszka Janiak prof. UŚ 
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11. dr Miriam Szurman-Zubrzycka 
12. dr hab. Alina Urbisz prof. UŚ 
13. dr Krzysztof Sitko 
14. dr Kornelia Gudyś 
15. dr Magdalena Kowalska 
16. dr hab. Grażyna Wilczek prof. UŚ 
17. dr hab. Izabela Poprawa prof. UŚ 
18. dr Agnieszka Bugaj-Nawrocka 
19. dr Sławomir Sułowicz 
20. dr Katarzyna Kasperkiewicz 
21. dr Izabela Greń 
22. dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha prof. UŚ 

 
Pracownicy, którzy otrzymali wyróżnienie, w roku akademickim 2020/2021 
terminowo wprowadzili sylabusy, co potwierdzają kontrole BJK, posiadają 
wysokie oceny z ankiet 4,8 i wyżej, ankiety były uzupełnione przynajmniej 
przez 25% uprawnionych do ankietowania studentów.  

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia dydaktycznego ���� 
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Zachęcamy Państwa do kontaktu z Zespołem ds. promocji i 
rozwoju Wydziału Nauk Przyrodniczych w celu zwiększenia 

widzialności swoich badań: promocja.wnp@us.edu.pl 
Instytut i Wydział w sieci: 
Serwis www IBBiOŚ: https://us.edu.pl/instytut/ibbios/  
Fanpage facebook 
Kanał YouTube 
 

 
Newsletter IBBiOŚ nr 4/2022 – redakcja materiałów 
Danuta Wojcieszyńska 
Mariusz Kanturski – skład i oprawa graficzna 
Agata Daszkowska-Golec 
Piotr Świątek 
Aleksandra Nadgórska-Socha 
Izabela Greń  

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/promocja/
https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wspolpraca/promocja/
mailto:promocja.wnp@us.edu.pl
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/
https://www.facebook.com/WydzialNaukPrzyrodniczychUS/
https://www.youtube.com/channel/UCLmUBTC%E2%80%A6
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	 Chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwu promotorom i kandydatom na promotorów na kwestię powoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, które stało się obecnie bardzo powszechnym zwyczajem w Instytucie. Chcielibyśmy uczulić Państwa, aby powołania promotorów pomocniczych lub drugiego promotora odbywały się z pełnym przekonaniem, że są Oni naprawę konieczni do prawidłowego przebiegu realizacji pracy doktorskiej. W przypadku przewodów słuchaczy Szkoły Doktorskiej konsekwencją powołania drugiego promotora lub promotora pomocniczego jest wzrost kosztów postępowania doktorskiego odpowiednio o 5320 lub 3205 złotych (do kwot tych należy dodać ponadto koszty pracodawcy w wysokości 25,25 % w przypadku pracowników UŚ, oraz 19,64 % dla osób z zewnątrz). Koszty te ponosimy wszyscy w całości z subwencji dydaktycznej przekazanej Instytutowi w związku z czym, pomimo, iż jesteśmy świadomi, że bycie promotorem pomocniczym jest dobrze widziane podczas postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego prosimy aby występowanie o powołanie promotora pomocniczego  czy drugiego promotora odbywało się tylko wówczas kiedy jest to merytorycznie uzasadnione i praca dotyczy obszarów, w których promotor nie ma doświadczenia lub doktorat jest interdyscyplinarny.
	 W dniu 28 lutego obradowała Komisja Dyscyplinowa, której członkowie weryfikowali wnioski i sprawozdania Zespołów badawczych i Badaczy Indywidualnych za rok 2021. Biorąc pod uwagę liczbę i jakość publikacji naukowych komisja stwierdziła jednogłośnie, że w 2021 roku pracownicy IBBiOŚ zwiększyli udział publikacji wysoko punktowanych co wskazuje na zwiększenie jakości i poziomu naukowego pracowników oraz pozytywnie przyjęła sprawozdania i plany naukowe wszystkich zespołów badawczych i Badaczy Indywidualnych działających w instytucie. Rekomendacje Komisji, mające na celu wzmocnienie dorobku naukowego kilku pracowników Instytutu zostaną przekazane zainteresowanym. 
	 W związku z rozliczeniem zespołów możliwe było już przekazanie zespołom i indywidualnym badaczom informacji o subwencji badawczej na rok 2022. Kwota do rozdysponowania pomiędzy zespoły i Badaczy Indywidualnych wynosi w roku 2022 607 415,50 zł, stąd każdy wypracowany w instytucie punkt wart jest 10 zł. Rezerwa Dyrektora Instytutu w wysokości 294 646,44 zł zostanie przeznaczona - tak jak do tej pory, na dofinansowanie korekt manuskryptów, opłat członkowskich i opłat za wynalazki. Ponadto z rezerwy będą pokrywane koszty dofinansowania do wyposażenia istniejących urządzeń badawczych, wymagających rozbudowania lub wymiany ze względu na wyeksploatowanie podzespołów, zakupu drogich części zamiennych lub specjalistycznych serwisów, oraz zakupów sprzętu niezbędnego do badań, a nie zakwalifikowanego przez RIBDA. Z kwoty rezerwy zablokowane są również środki w wysokości 125 000 zł na pokrycie wkładu własnego projektu pt: „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyodrębniona rezerwa na dofinansowanie otwartego dostępu publikacji to 80 092,85 zł.
	 W celu zapewnienia optymalnego i prawidłowego wydatkowania rezerwy Pani Dyrektor Instytutu, prośby o dofinansowanie otwartego dostępu publikacji (przesyłane wyłącznie drogą mailową na adres danuta.wojcieszynska@us.edu.pl) powinny zawierać następujące informacje:
	1. Planowany tytuł publikacji,
	2. Autorzy publikacji,
	3. Nazwę czasopisma, do którego zamierzają Państwo wysłać publikację     
	    wraz z liczbą punktów i Impact Factor,
	    4. Koszt wydania pracy w walucie podanej przez Wydawnictwo,
	5. Całkowitą kwotę w przeliczeniu na PLN wg bieżącego kursu NBP      z uwzględnieniem 23% vat,
	6. Planowany termin wysłania publikacji do czasopisma, nie dłuższy niż dwa miesiące od daty maila z prośbą o dofinansowanie.
	7. Wskazanie źródła, z którego pokryta zostanie pozostała kwota za publikację.
	8. Uzasadnienie prośby.
	Formularz kontaktowy w sprawie promocji
	Program Licealiści na Wydziale Nauk Przyrodniczych
	/
	Konferencja „Rzeka Wisła 2021 – problemy i wyzwania”
	W dniu 23 marca 2022 roku odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Rzeka Wisła 2021 – problemy i wyzwania”. Konferencja jest podsumowaniem dwutygodniowego spływu Wisłą z Goczałkowic do Gdańska, w trakcie którego pobrane zostały próby biologiczne do badań hydrobiologicznych oraz próby wody do badań fizyko-chemicznych. Na konferencji przedstawione i omówione zostaną wyniki badań oraz problemy i wyzwania dotyczące funkcjonowania dużych rzek. Konferencja odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.
	bezpośredni link do strony o konferencji:
	https://us.edu.pl/centra-badawcze/scw/konferencja-wisla-2022/
	oraz do transmisji wydarzenia online: https://youtu.be/ayo7Dxo66Fc
	/
	Postanowienia i informacje Rady Dydaktycznej oraz Dyrekcji kierunków
	 Na ostatnim posiedzeniu Rady dydaktycznej 28 lutego 2022 r. Komisje oceniające zgodność proponowanych tematów prac dyplomowych z kierunkowymi efektami uczenia pozytywnie oceniły większość tematów. W kilku przypadkach tematy zostały poprawione. Członkowie Rady dydaktycznej, po zapoznaniu się z tematami prac dyplomowych, jednogłośnie zatwierdzili tematy prac dyplomowych na kierunkach biologicznych na rok akademicki 2021/2022.
	 Dyrektor kierunku przedstawiła podział środków na dydaktykę na rok 2022, przypomniała, że każda była katedra ma przypisaną osobę odpowiedzialną merytorycznie za wydatkowanie środków z subwencji na potencjał dydaktyczny.
	 Pan dr Marcin Lipowczan zapoznał członków Rady Dydaktycznej z najnowszymi informacjami dotyczącymi T4E, poinformował, że udało się zawiązać sojusz uczelni z Uniwersytetem Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii, Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie i Uniwersytetem w Trieście. Dr Marcin Lipowczan podziękował wszystkim za wsparcie i pracę na rzecz tworzenia programu oraz zaprezentował harmonogram pracy na najbliższe tygodnie. Dr Marcin Lipowczan przypomniał także o T4E Week, który odbędzie się 09-13.05 w Katowicach; w tym czasie zamiast zajęć i wykładów odbywać się będą spotkania, rozmowy, warsztaty, pokazy i wiele innych wydarzeń.
	 Pani Dyrektor podziękowała Panu Michałowi Kale za umieszczone pomysły na promocję. Pan Michał przedstawił prezentację, w której zapoznał członków Rady Dydaktycznej ze swoimi pomysłami. Pani dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ zauważyła, że obecnie bardzo duże znaczenie ma marketing szeptany i można by rozważyć odwiedzanie szkół przez studentów w celu promowania wydziału. Pani profesor zwróciła także uwagę, że wszelkie działania promocyjne muszą być uzgadniane przez uczelnię, co oznacza, że nie wszystkie kanały promocji są otwarte dla Wydziału. Pan dr Marcin Lipowczan wyraził gotowość współpracy przy promocji wydziału, poinformował również że wpisuje się w marketing szeptany, ponieważ od dłuższego czasu odwiedza szkoły tym samym promując wydział. Stworzono zespół ds. promocji dydaktyki na kierunkach biologicznych w ramach Rady dydaktycznej, który wesprze prace nad promocją. Zespół tworzą Pani dr Gabriela Barczyk, Pan dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ, Pan dr Marcin Lipowczan, Pani dr hab. Danuta Smołka- Danielowska prof. UŚ, Pani dr Anna Urbisz. Tworzony jest również zespół studencki ds. promocji.
	 Pan Michał Kała przekazał informacje dotyczące biuletynu informacji publicznej dla samorządu przygotowywanego przez samorząd studencki w Uniwersytecie Śląskim, co oznacza m.in. tworzenie i publikowanie uchwał przez wydziałową radę samorządu studentów.
	 Pani dyrektor przypomniała, że przyjęliśmy zasadę, że jeden promotor może promować dwóch licencjatów i dwóch magistrantów. Poinformowała także że studenci II roku studiów licencjackich już zaczynają wybierać promotorów i przypomniała, że od przyszłego roku akademickiego na kierunku biologia wchodzą w życie tzw. ścieżki licencjatów. Rada Dydaktyczna jednogłośnie poparła wniosek Dyrekcji, zgodnie z którym nauczyciel akademicki na kierunkach biologicznych może być promotorem maksymalnie dwóch prac licencjackich i dwóch prac magisterskich. Dni otwarte, dla studentów 2 roku, I stopnia, zaplanowano na ostatni tydzień kwietnia, o czym w szczegółach pracownicy i studenci zostaną poinformowani drogą mailową. Studenci będą zobowiązani do wypełnienia, wzorem lat ubiegłych, stosownego oświadczenia wyboru promotora.
	 W ostatnim tygodniu 22 pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych otrzymało listy gratulacyjne od pani Prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ:
	1. dr Marcin Walczak
	2. dr hab. Agata Daszkowska-Golec
	3. prof. dr hab. Iwona Szarejko
	4. dr Magdalena Noszczyńska
	5. dr Bożena Nowak
	6. dr Monika Gajecka
	7. prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
	8. dr Małgorzata Rudnicka
	9. dr Agnieszka Siemieniuk
	10. dr hab. Agnieszka Janiak prof. UŚ
	11. dr Miriam Szurman-Zubrzycka
	12. dr hab. Alina Urbisz prof. UŚ
	13. dr Krzysztof Sitko
	14. dr Kornelia Gudyś
	15. dr Magdalena Kowalska
	16. dr hab. Grażyna Wilczek prof. UŚ
	17. dr hab. Izabela Poprawa prof. UŚ
	18. dr Agnieszka Bugaj-Nawrocka
	19. dr Sławomir Sułowicz
	20. dr Katarzyna Kasperkiewicz
	21. dr Izabela Greń
	22. dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha prof. UŚ
	Pracownicy, którzy otrzymali wyróżnienie, w roku akademickim 2020/2021 terminowo wprowadzili sylabusy, co potwierdzają kontrole BJK, posiadają wysokie oceny z ankiet 4,8 i wyżej, ankiety były uzupełnione przynajmniej przez 25% uprawnionych do ankietowania studentów. 
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