
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 11/2010-11 

w dniu 7.06.2011 (sala 350A, godz. 14:15)  

 

 

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

3.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

3.2. Zmiany tematów prac dyplomowych. 

3.3. Informacja o przebiegu zebrania ze studentami II stopnia kierunku Technologia Chemiczna. 

4. Poparcie wniosku o przyznanie uprawnień Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Warszawskiej do 

nadawania stopni doktora w dziedzinie nauk chemicznych i w dyscyplinie biotechnologia. 
5. Zmiany w Komisjach Rady Wydziału. 

5.1. Powołanie dr. hab. inż. Janusza Zachary na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Przewodów 

Doktorskich nr 1. 
5.2. Powołanie dr. inż. Grażyny Zofii Zukowskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Historycznej. 
5.3. Zmiany w składzie komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.  

6. Doktoraty i habilitacje. 
6.1. Powołanie komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. inż. Marka Marcinka. 
6.2. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inż. Urszuli Ulkowskiej. 

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

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

Królikowskiego. 

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

przedmiotu podstawowego oraz komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Katarzyny Lech. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Tyburskiej. 

6.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Danelskiej i wyznaczenie promotora. 

6.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Durki i wyznaczenie promotora. 

6.8. Wniosek dr. inż. Andrzeja Marciniaka o udzielenie urlopu naukowego w semestrze zimowym 2011/12.  

6.9. Wniosek dr. inż. Andrzeja Marciniaka o przedłużenie o jeden rok okresu pobierania stypendium 

habilitacyjnego. 

7. Sprawy osobowe. 
7.1. Zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony nauczycieli akademickich, którzy zdecydowali o 

rozwiązaniu mianowania z powodu przejścia na emeryturę. 
7.2. Zatrudnienie dr Jolanty Mierzejewskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technologii i 

Biotechnologii Środków Leczniczych w wymiarze 0,9 etatu w okresie 1.09.2011 – 31.08.2014. 
7.3. Zatrudnienie dr Małgorzaty Adamczyk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technologii i 

Biotechnologii Środków Leczniczych w wymiarze 0,9 etatu w okresie 1.10.2011 – 30.09.2014. 
7.4. Zatrudnienia na stanowiska naukowo-badawcze w ramach programu europejskiego Marie Curie. 
7.5. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 
7.6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii 

Ciała Stałego. 
7.7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej i 

powołanie komisji konkursowej. 
8. Informacje dziekanów.  
9. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 


