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1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Ustalenie współczynnika obliczeniowego za zajęcia prowadzone w językach obcych. 

3.2. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wydziału Chemicznego w roku 2011. 

5. Doktoraty i habilitacje.  

5.1. Informacja o projekcie „Doktoraty dla gospodarki”. 

5.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia 

chemiczna dr Marii Zieleckiej. 

5.3. Nostryfikacja stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszki Pawlickiej Maule.  

5.4. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inż. Elżbiecie Jędrych i 

wyróżnienie rozprawy.  

5.5. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr. inż. Michałowi 

Młotkowi.  

5.6. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr. inż. Dariuszowi 

Ostaszewskiemu.  

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Poterały. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Sukiennik. 

5.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Martyny Jańczyk i wyznaczenie promotora. 

5.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Steinborn-Rogulskiej, wyznaczenie promotora i 

promotora pomocniczego. 

5.11. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Anny Zalewskiej. 

5.12. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Agnieszki Horbaczewskiej-Juchniewicz. 

6. Sprawy osobowe. 

6.1. Zgoda na udzielenie dr inż. Aldonie Zalewskiej płatnego urlopu naukowego w okresie 1.10.2012-

15.02.2013. 

6.2. Zgoda na udzielenie dr inż. Izabeli Madurze płatnego urlopu szkoleniowego w okresie 15.06-

15.09.2012. 

6.3. Zgoda na udzielenie mgr. inż. Piotrowi Guńce płatnego urlopu szkoleniowego w okresie 1.07-

30.09.2012. 

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 

 

 


