
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 6/2010-11 

w dniu 18.01.2011 (sala 350A, godz. 14:15)  

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Czterdziestolecie kształcenia na kierunku chemia w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w 

Płocku. 
4. Sprawy studenckie i dydaktyczne. 

4.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

4.2. Nowy tryb zatwierdzania tematów dyplomowych prac inŜynierskich i magisterskich oraz ich 

ewentualnych modyfikacji. 

4.3. Zmiany tematów prac dyplomowych.  
5. Nagrody i odznaczenia. 

5.1. Opiniowanie wniosków o odznaczenia dla pracowników Wydziału Chemicznego. 

5.2. Opiniowanie wniosków o nagrody Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

5.3. Poparcie wniosków o stypendium FIATA. 

6. Doktoraty i habilitacje. 
6.1. Opinia komisji dziekańskiej powołanej do oceny zgodności dorobku naukowego dr inŜ. 

GraŜyny Groszek z kryteriami przyjętymi na Wydziale Chemicznym wobec wniosków 

habilitacyjnych. 
6.2. Powołanie komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr inŜ. GraŜyny Groszek. 
6.3. Opinia komisji dziekańskiej powołanej do oceny zgodności dorobku naukowego dr inŜ. 

Barbary Trzebickiej z kryteriami przyjętymi na Wydziale Chemicznym wobec wniosków 

habilitacyjnych. 
6.4. Powołanie komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr inŜ. Barbary Trzebickiej. 
6.5. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr inŜ. Agnieszce 

Jaworskiej. 

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

przedmiotu podstawowego i komisji z przedmiotów dodatkowych, oraz określenie dziedziny i 

dyscypliny w przewodzie doktorskim mgr. inŜ. Tomasza Kaczorowskiego. 

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

przedmiotu podstawowego i komisji z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inŜ. 
Anny Plewy-Marczewskiej. 

6.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Justyny Ostrowskiej i wyznaczenie promotora. 
6.9. Wniosek dr inŜ. Katarzyny Połeć-Pawlak o zwolnienie z zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku 

akademickiego 2010/2011, w związku z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej.  
6.10. Wniosek dr inŜ. Izabeli Madury o przyznanie stypendium habilitacyjnego w okresie 1.02.2011-

31.01.2012. 
7. Sprawy osobowe. 

7.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki. 

7.2. Zatrudnienie dr Urszuli Wawrzyniak na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie 

Mikrobioanalityki w okresie 01.03.2011 - 31.12.2013 r., w wymiarze 0,9 etatu.  

7.3. PrzedłuŜenie zatrudnienia dr. inŜ. Pawła Ruśkowskiego w Laboratorium Procesów Technologicznych 

na stanowisku adiunkta w wymiarze 0,9 etatu w okresie 01.02.2011-31.01.2012 r.  

8. Informacje dziekanów. 
9. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Brzózka 

 


