
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 11/2011-12 

w dniu 5.06.2012 (sala Czochralskiego, godz. 14:15)  

 

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  
3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Zatwierdzenie Programu kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW. 

3.2. Zatwierdzenie nazwy specjalności „Applied Biotechnology” i jej tłumaczenia na język polski 

„Biotechnologia stosowana ” na studiach 2 stopnia kierunku Biotechnologia. 

3.3. Przyjęcie zasad przeprowadzania obron prac magisterskich.  

3.4. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Wniosek o przyznanie prof. dr hab. Urszuli Domańskiej-Żelaznej nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
5. Doktoraty i habilitacje.  

5.1. Nostryfikacja stopnia doktora habilitowanego dr inż. Kazimierza Condera.  

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Gawrysia. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. Alexeya Matusevicha. 

5.4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Włodzimierza Tszyrsznica, wyznaczenie promotora i 

promotora pomocniczego oraz powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych. 

5.5. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Pawła Kuracha. 

5.6. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Daniela Prochowicza. 

5.7. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Łokaja. 

6. Sprawy osobowe. 

6.1. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. Gabriela Rokickiego na stanowisku profesora zwyczajnego 

w ramach umowy o pracę od 1.09.2012 do 30.09.2017. 

6.2. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. Mikołaja Szafrana na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w ramach umowy o pracę od 1.09.2012 do 30.09.2017. 

6.3. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Michała Fedoryńskiego, prof. PW na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w ramach umowy o pracę od 1.09.2012 do 30.09.2017. 

6.4. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie 

Mikrobioanalityki. 

6.5. Zatrudnienie mgr. inż. Kamila Paduszyńskiego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w 

Zakładzie Chemii Fizycznej w wymiarze 0,5 etatu w okresie od 1 października 2012 do 30 września 

2013 roku. 

7. Informacje dziekanów.  

8. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


