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Przewodniczący  
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
zawiadamiają, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
 

mgr Anny Najbar 

 
Tytuł pracy: Zmienność genetyczna i struktura populacji salamandry plamistej Salamandra 
salamandra (Linnaeus, 1758) na północnej granicy zasięgu w Karpatach 
 
Promotor:  prof. dr hab. Maria Ogielska – Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski  

 
Recenzenci:  
 

1. prof. dr hab. Jacek M. Szymura – Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, 
Uniwersytet Jagielloński 

 
2. prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński – emerytowany profesor Instytutu Ochrony 

Przyrody PAN w Krakowie  

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej 
uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony 
mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Wstęp na rozprawę jest wolny.  
 
Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-

1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-
b053a1a806f7%22%7d 

 
Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem 
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie zamieszczono: 

1) Streszczenia rozprawy doktorskiej 

2) Recenzje rozprawy doktorskiej 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego (Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63/77, biblioteka czynna od 

poniedziałku do czwartku od 10:00 do 14:00, w piątek biblioteka nieczynna). 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 
                Nauki Biologiczne 
      prof. dr hab. Bogusław Pawłowski 

 
 

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania. 

 

Kontakt: mgr Marta Filistowicz, tel. 71 375 29 79, e-mail: marta.filistowicz@uwr.edu.pl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2ZjE5MDUtZDNkMi00NTdkLWFlNmItMjcwNjA0NmI3MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie
https://www.biologia.uni.wroc.pl/images/upload/Instrukcja%20do%C5%82%C4%85czania%20do%20spotkania%20do%20zawiadomienia.pdf
mailto:marta.filistowicz@uwr.edu.pl
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Klauzula informacyjna dla uczestniczących w publicznej obronie  

Informujemy, że:  

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 
50-137 Wrocław;  
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;  
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

odbywa się w celu napisania protokołu z publicznej obrony rozprawy doktorskiej;  
4. Nagranie z publicznej obrony zostanie usunięte niezwłocznie po napisaniu protokołu z publicznej 
obrony;  
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;  
6. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
poddawane profilowaniu.  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).  

 


