
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 12/2011-12 

w dniu 3.07.2012 (sala Czochralskiego, godz. 11:15)  

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Rozpoczęcie procedury mianowania prof. dr. hab. Mikołaja Szafrana na stanowisko profesora zwyczajnego i 

powołanie recenzentów. 

5. Powołanie komisji do oceny wniosku dr. hab. Ludwika Synoradzkiego, prof. PW o nadanie tytułu profesora.   

6. Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego prof. PW o nadanie tytułu profesora nauk 

technicznych. 

7. Opiniowanie wniosku o powołanie kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego. 

8. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na rok 2012. 

9. Doktoraty i habilitacje.  

9.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia 

chemiczna dr. Tomaszowi Borowskiemu. 

9.2. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Sławomira Jodzisa oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

9.3. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Piotra Pieli oraz wskazanie kandydatów do 

komisji habilitacyjnej. 

9.4. Powołanie komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. inż. Janusza Sokołowskiego. 

9.5. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr inż. Elżbiecie 

Kamińskiej. 

9.6. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr inż. Magdalenie 

Gizowskiej i wyróżnienie rozprawy. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Tomczyk. 

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

egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej  w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Zalewskiej. 

9.9. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Górskiej. 

9.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Senkary-Barwijuk i wyznaczenie promotora. 

9.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Żukowskiego i wyznaczenie promotora. 

10. Sprawy osobowe. 

10.1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Analitycznej. 

10.2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Mikrobioanalityki.  

10.3. Udzielenie zgody na urlop bezpłatny dr. inż. Wojciecha Burego w okresie 1.07.2012-30.06.2013. 

10.4. Przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Roberta Ziółkowskiego w Zakładzie Mikrobioanalityki na okres 

1.09.2012-31.08.2014. 

10.5. Zatrudnienie dr. inż. Janusza Sokołowskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze 0,25 etatu w 

Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki w okresie 1.10.2012-30.09.2015. 

10.6. Opinia na temat wniosku dr inż. Wiolettcie Raróg-Pileckiej o udzielenie urlopu naukowego w okresie 

od 1.10.2012 do 15.02.2013. 

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 

 

 


