
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 12/2009-10 

w dniu 29.06.2010 (sala 350A, godz. 10:15)  

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Wyznaczenie recenzenta i promotora przy odnowieniu doktoratu dr. inŜ. Andrzeja Górskiego. 

4. Opiniowanie wniosków o powołanie Kierowników jednostek. 

5. Zatrudnienie dr. hab. inŜ. Krzysztofa Jankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii 

Analitycznej w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2015. 

6. Zatrudnienie dr. hab. inŜ. Krzysztofa Krawczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii 

Nieorganicznej i Ceramiki w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2015. 

7. Zatrudnienie dr. hab. inŜ. Sławomira Podsiadło na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii 

Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2015. 

8. Opiniowanie wniosków o nagrody Polskiej Akademii Nauk. 

9. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Wydziału. 

10. Zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Kadr. 

11. Sprawy studenckie i dydaktyczne. 

11.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

11.2. Zmiany tematów prac dyplomowych.  

12. Doktoraty i habilitacje. 

12.1. Otwarcie przewodu habilitacyjnego dr. inŜ. Włodzimierza Buchowicza i wyznaczenie recenzentów. 

12.2. Otwarcie przewodu habilitacyjnego dr. inŜ. Pawła Parzuchowskiego i wyznaczenie recenzentów. 

12.3. Opinia komisji dziekańskiej powołanej do oceny zgodności dorobku naukowego dr Marzeny Białek z kryteriami 

przyjętymi na Wydziale Chemicznym wobec wniosków habilitacyjnych. 

12.4. Rozszerzenie składu komisji ds. przewodów doktorskich nr 2 o dr. hab. inŜ. Marka Glińskiego i dr. hab. inŜ. 
Piotra Buchalskiego. 

12.5. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr inŜ. Paulinie Bednarek i 

wyróŜnienie rozprawy. 

12.6. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inŜ. Izabeli  Drance i wyróŜnienie 

rozprawy.  

12.7. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr. inŜ. Maciejowi Marczewskiemu. 

12.8. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnych w 

przewodzie doktorskim mgr. inŜ. Marcina Affka. 

12.9. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnych w 

przewodzie doktorskim mgr inŜ. Marty Kijeńskiej. 

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

przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Zuzanny śołek-Tryznowskiej. 

12.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Moniki Mroczkiewicz i wyznaczenie promotora. 

12.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inŜ. Dariusza Ostaszewskiego i wyznaczenie promotora. 

12.13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Karoliny Tomczyk i wyznaczenie promotora. (punkt wprowadzony 

decyzją Dziekana). 

12.14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Ewy Wilczkowskiej i wyznaczenie promotora. 

12.15. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inŜ. Roberta Ziółkowskiego i wyznaczenie promotora. 

12.16. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Agnieszki Górskiej.  

13. Sprawy osobowe. 

13.1. Zatrudnienie (dr) inŜ. Pauliny Bednarek Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki na stanowisku adiunkta 

w wymiarze 0,9 etatu w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2011. 

13.2. Zatrudnienie mgr inŜ. Marty Królikowskiej w Zakładzie Chemii Fizycznej na stanowisku asystenta w wymiarze 

0,5 etatu w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2011. 

13.3. PrzedłuŜenie zatrudnienia mgr inŜ. Urszuli Ulkowskiej w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej na 

stanowisku asystenta w wymiarze 0,8 etatu w okresie 1.10.2010 do 30.09.2011. 

13.4. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki. (punkt 

wprowadzony decyzją Dziekana). 

13.5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki. 

13.6.  Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych. 

13.7. Ogłoszenie  konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego. 

(punkt wprowadzony decyzją Dziekana). 

13.8. Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium asystenta staŜysty. 

14. Informacje dziekanów. 

15. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

16. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Brzózka 


