
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2011-12 

w dniu 27.09.2011 (sala 350A, godz. 11:15)  

 

 

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

3.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

3.2. Informacja o wynikach rekrutacji na studia I stopnia. 

3.3. Informacja o wynikach rekrutacji na Studium Doktoranckie. 

3.4. Powołanie rady programowej dla studiów podyplomowych "Technologia i Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych. 

3.5. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez adiunktów. 

3.6. Zmiany tematów prac dyplomowych. 

4. Podjęcie uchwały popierającej inicjatywę wzniesienia pomnika prof. Wojciecha Świętosławskiego na terenie 

Politechniki Kijowskiej. 
5. Doktoraty i habilitacje. 

5.1. Przyjęcie zaleceń sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych oraz trybu 

prowadzenia przewodów habilitacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.  
5.2. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inż. Katarzynie Lech i 

wyróżnienie rozprawy. 

5.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr. inż. Markowi Królikowskiemu i 

wyróżnienie rozprawy. 

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

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

5.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Białas i wyznaczenia promotora. 

5.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza i wyznaczenie promotora. 

5.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Kuracha i wyznaczenie promotora. 

6. Sprawy osobowe. 
6.1. Opiniowanie wniosku o powołanie zastępcy dyrektora Instytutu Biotechnologii ds. naukowych. 
6.2. Przedłużenie oddelegowania prof. dr. inż. Jacka Kijeńskiego do Szkoły Nauk Technicznych i 

Społecznych w Płocku od 1 października 2012 do 30 września 2016.  

6.3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Katalizy i Chemii 

Metaloorganicznej. 

6.4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii i Technologii 

Polimerów. 

6.5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Analitycznej oraz powołanie komisji 

konkursowej. 

6.6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Laboratorium Procesów Technologicznych oraz 

powołanie komisji konkursowej. 

6.7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego  w Katedrze Chemii Nieorganicznej i 

Technologii Ciała Stałego oraz powołanie komisji konkursowej. 

6.8. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała 

Stałego oraz powołanie komisji konkursowej. 

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 

 


