
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 7/2012-13 

w dniu 26.02.2013 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15)  

  

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  
3. Opiniowanie wniosku dr. hab. Ludwika Synoradzkiego, prof. PW o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 

technicznych. 

4. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

4.1. Informacja o wynikach zimowej rekrutacji na studia II stopnia. 

4.2. Wyniki rejestracji po semestrze zimowym.   

4.3. Zasady zaliczania przedmiotów i składania egzaminów. 

4.4. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

5. Powołanie komisji Rady Wydziału ds. Kadr. 

6. Powołanie sekretarza Rady Wydziału w kadencji 2012-2016. 

7. Opiniowanie kandydatury przedstawiciela Wydziału Chemicznego do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Nauczycieli Akademickich. 

8. Przedstawienie zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych. 

9. Doktoraty i habilitacje.  

9.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr. inż. Maciejowi 

Siekierskiemu. 

9.2. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr inż. Karolinie Tomczyk i wyróżnienie 

rozprawy. 

9.3. Zmiana tematu egzaminu z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony 

Białas. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony Białas. 

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

egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Włodzimierza Tszyrsznica. 

9.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Elizy Jaśkowskiej i wyznaczenie promotora. 

9.7. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Durki oraz ponowne otwarcie i wyznaczenie 

promotora. 

9.8. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Jakubczyka, ponowne otwarcie, wyznaczenie 

promotora i promotora pomocniczego. 

9.9. Powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie doktorskim mgr inż. Martyny Jańczyk. 

9.10. Powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Kutyły-Olesiuk. 
10. Sprawy osobowe. 

10.1. Wyrażenie zgody na płatny urlop szkoleniowy mgr. inż. Piotra Guńki w okresie 24.02 – 28.03.2013.  

10.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii 

Ciała Stałego. 

10.3. Zatrudnienie prof. dr hab. Magdaleny Rakowskiej-Boguty w wymiarze ½ etatu na stanowisku prof. 

nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w okresie 1.10.2013 

do 30.09.2016. 

11. Informacje dziekanów.  

12. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

13. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

 
 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


