
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 12/2012-13 

w dniu 25.06.2013 (Audytorium Czochralskiego, godz. 11:15)  

  

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Zasady zlecania i rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014. 

3.2. Przypomnienie zasad zaliczania przedmiotów i składania egzaminów. 

3.3. Zasady wyboru specjalności. 

3.4. Przyjęcie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich. 

3.5. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

4. Wniosek o przyznanie nagrody III Wydziału PAN w dziedzinie chemii. 

5. Opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Chemicznego na rok 2013. 

6. Wszczęcie postępowania o tytuł naukowy profesora nauk chemicznych dla dr. hab. inż. Kazimierza 

Condera. 

7. Doktoraty i habilitacje. 

7.1. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr inż. Marcie Żubrowskiej. 

7.2. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr. inż. Danielowi Prochowiczowi i 

wyróżnienie rozprawy. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila 

Paduszyńskiego. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Turowskiego. 

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

przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Ziółkowskiego. 

7.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr mgr. inż. Pawła Borowieckiego i wyznaczenie promotorów. 

7.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Majdak i wyznaczenie promotorów. 

7.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Emilii Pawlikowskiej i wyznaczenie promotora. 

7.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Olgi Stasyuk i wyznaczenie promotorów. 

7.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Steinborn-Roguskiej i wyznaczenie promotora. 

7.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja Wnęka i wyznaczenie promotora. 

8. Sprawy osobowe. 

8.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii o Biotechnologii Środków  

Leczniczych. 

8.2. Zatrudnienie prof. dr. hab. Mikołaja Szafrana na stanowisku profesora zwyczajnego w okresie 

01.09.2013-31.12.2017. 

8.3. Wniosek dr inż. Grażyny Zofii Żukowskiej o urlop naukowy w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2013/2014. 

9. Informacje dziekanów.  

10. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


