
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 9/2014-15 

w dniu 5.05.2015 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15)  

 

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy osobowe. 

3.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta KNOW.  

3.2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Chemicznej.  

3.3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii Fizycznej. 

3.4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Technologii i Biotechnologii 

Środków Leczniczych. 

3.5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała 

Stałego. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1. Uchylenie uchwały o nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Kazimierzowi Conderowi. 

4.2. Uchylenie uchwał związanych z postępowaniem profesorskim dr. inż. Kazimierza Condera. 

4.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr. Muhammadowi Rashidowi Nazirowi. 

4.4. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnej 

z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwii Czarnockiej-Śniadały.  

4.5. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnej 

z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Elizy Jaśkowskiej.  

4.6. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnej 

z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr Eleny Lukoshko.  

4.7. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji 

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Olgi Stasyuk.  

4.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Malinowskiego, wyznaczenie promotora 

i promotora pomocniczego. 

4.9. Powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie doktorskim mgr. Didzisa Pilansa. 

4.10. Powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie doktorskim mgr. Antona Stasyuka. 

4.11. Powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Witkoś.  

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

6. Zatwierdzenie podziału dotacji statutowej na rok 2015. 

7. Współpraca z przemysłem na Wydziale – aktualne informacje o działalności Zespołu ds. współpracy 

z przemysłem.  

8. Informacje dziekanów. 

9. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 
 


