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Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2010-11, 

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.09.2010 

 

1. (/2010-11) Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (RWChPW) 

zatwierdza następujący harmonogram zajęć VII semestru w roku akademickim 2010/11. 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek tydzień 

październik     1.X  

4.X 5.X 6.X 7.X 8.X 1 

11.X 12.X 13.X 14.X 15.X 2 

18.X 19.X 20.X 21.X 22.X 3 

25.X 26.X 27.X 28.X 29.X 4 

listopad święto 2.XI 3.XI 4.XI 5.XI 5 

8.XI 9.XI 10.XI święto 12.XI 6 

15.XI 16.XI 17.XI 18.XI 19.XI 7 

22.XI 23.XI 24.XI 25.XI 26.XI 8 

29.XI 30.XI    9 

grudzień   1.XII 2.XII 3.XII 9 

6.XII 7.XII 8.XII 9.XII 10.XII 10 

13.XII 14.XII 15.XII 16.XII 17.XII 11 

20.XII 21.XII 22.XII ferie zimowe święto 12 

 

termin składania prac inżynierskich  21.01.2011 r. 

ostatni dzień obron prac inżynierskich    11.02.2011 r. 

zapisy internetowe na II stopień studiów od 8 grudnia 2010 do 31 stycznia 2011 r.  

       

ogłoszenie list przyjętych   16.02.2011 r. 

składanie dokumentów   08.12.2010 – 11.02.2011 r. 

 

2. RWChPW wyraża zgodę na dodatkowe terminy naboru na Studia Doktoranckie na 

Wydziale Chemicznym PW w roku akademickim 2010/2011 o 10 osób, do 35 osób. 

3. RWChPW wyraża zgodę na przeprowadzenie dodatkowego naboru na studia doktoranckie 

na Wydziale Chemicznym PW w 2 terminach – w lutym i maju 2011. 

4. RWChPW zatwierdza następujące zmiany tematów prac dyplomowych: 
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Technologia Chemiczna: 

Nowy temat: 

1. kierujący pracą: dr inż. Tadeusz Zdrojewski; opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. 

Karol Grela (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Badań 

Strukturalnych, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej) „Synteza kombretastatyny z 

zastosowaniem metatezy alkinów jako etapu kluczowego”. 

Zmiany tematów: 

2. Marta Gdula (zmiana kierującego pracą z dr inż. Michał Kalita na dr inż. Izabela 

Madura, opiekun naukowy: dr Dorota Pawlak /ITME) z „Spektroskopowa 

charakterystyka destrukcji termicznej powłok wykonanych z surowców naturalnych” na 

„Otrzymywanie i charakterystyka tlenkowych materiałów eutektycznych”. 

3. Aleksandra Kropiewnicka (kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-

Żelazna) z „Procesy rozdzielania przy użyciu cieczy jonowych” na „1. Procesy 

rozdzielania przy użyciu cieczy jonowych. 2. Rozpuszczalność cyklodekstryny w 

cieczach jonowych. Stałe kompleksacji wodnych roztworów CD-IL”. 

Biotechnologia: 

1. Tomasz Sadlik (zmiana kierującego pracą z: prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz 

na prof. dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz) z „Badania laboratoryjnego bioreaktora 

membranowego” na „Ocena pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybienku 

Starym w gminie Wyszków”. 

 

5. RWChPW pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie na stanowiskach profesora 

zwyczajnego prof. dr hab. Elżbietę Malinowską. 

6.  RWChPW pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie na stanowiskach profesora 

zwyczajnego prof. dr. hab. Janusza Lewińskiego. 

7. RWChPW powołuje na recenzentów opiniujących dorobek prof. dr hab. Elżbiety 

Malinowskiej:  prof. dr. hab. Jacka Namieśnika z Politechniki Gdańskiej i prof. dr. hab. 

inż. Władysława Wieczorka z Politechniki Warszawskie 

8. RWChPW powołuje na recenzentów opiniujących dorobek prof. dr. hab. Janusza 

Lewińskiego: prof. dr. hab. Cyryla Latos-Grażyńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego 

i prof. dr. hab. inż. Gabriela Rokickiego z Politechniki Warszawskiej. 

9. RWChPW pozytywnie opiniuje wniosek mgr inż. Marty Królikowskiej o stypendium 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START. 

10. RWChPW pozytywnie ocenia stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marioli 

Koszytkowskiej-Stawińskiej, tym samym popierając jej wniosek o przedłużenie 

stypendium habilitacyjnego o okres 01.10.2010 – 30.09.2011. 
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11. RWChPW powołuje komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr inż. Marzeny Białek w 

składzie: prof. dr hab. Zbigniew Floriańczyk, dr hab. Tadeusz Hofman (przewodniczący), 

prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer, prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski i prof. 

dr hab. inż. Wojciech Wróblewski. 

12. RWChPW  powołuje recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Kuziak:  

prof. dr hab. Mikołaja Szafrana i prof. dr. hab. Bogdana Szczygła. 

13. RWChPW  powołuje komisję do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Justyny Kuziak, w składzie: prof. nzw. dr hab. inż. Zygmunt 

Gontarz (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak, prof. nzw. dr hab. inż. 

Jerzy Bieliński, prof. nzw. dr hab. Kazimierz Brudzewski, prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Brzózka, prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna, prof. nzw. dr hab. inż. Artur 

Dybko, dr hab. inż. Tadeusz Hofman, dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, prof. dr hab. inż. 

Maciej Jarosz, dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, 

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Mojski, dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski, prof. dr 

hab. inż. Janusz Płocharski, dr hab. inż. Sławomir Podsiadło, prof. dr hab. inż. Mikołaj 

Szafran, dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, prof. dr 

hab. inż. Wojciech Wróblewski, prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł (recenzent).  

14. RWChPW  powołuje komisję egzaminacyjną z przedmiotu podstawowego – elektrochemii 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Kuziak, w składzie: prof. dr hab. inż. 

Zygmunt Gontarz (przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Bieliński (promotor), prof. dr hab. 

Wojciech Wróblewski, dr hab. Krzysztof Krawczyk, prof. dr hab. Mikołaj Szafran i prof. 

dr hab. Bogdan Szczygieł (recenzenci). 

15. RWChPW  powołuje komisję egzaminacyjną z filozofii w przewodzie doktorskim mgr 

inż. Justyny Kuziak, w składzie: prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz (przewodniczący), 

prof. dr hab. Jerzy Bieliński (promotor), prof. dr hab. Marek Maciejczak (egzaminator). 

16. RWChPW  powołuje komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Justyny Kuziak, w składzie: prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz 

(przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Bieliński (promotor), mgr Anna Januszewska 

(egzaminator). 

17. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną z filozofii w przewodzie doktorskim mgr 

inż. Urszuli Bernaś, w składzie: prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr hab. Ludwik 

Synoradzki, prof. dr hab. Marek Maciejczak. 
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18. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Urszuli Bernaś, w składzie: prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr 

hab. Ludwik Synoradzki, mgr Aleksandra Januszewska. 

19. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Sylwii Czarnockiej-Śniadały, w składzie: prof. dr hab. inż. Gabriel 

Rokicki, dr hab. Ludwik Synoradzki, mgr Anna Januszewska.  

20. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną filozofii w składzie: prof. dr hab. Zygmunt 

Gontarz, prof. dr hab. Maciej Jarosz, prof. dr hab. Józef Marzęcki oraz z  języka 

angielskiego w składzie: prof. dr hab. Zygmunt Gontarz, prof. dr hab. Maciej Jarosz, mgr 

Anna Januszewska, w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Lipiec.  

21. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną z filozofii w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Doroty Popielarskiej, w składzie: prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, prof. dr hab. Marek 

Marczewski, prof. dr hab. Józef Marzęcki. 

22. RWChPW powołuje komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Doroty Popielarskiej, w składzie: prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, 

dr hab. Marek Marczewski, mgr Aleksandra Januszewska. 

23. RWChPW wyraża zgodę na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie 

Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 

24. RWChPW wyraża zgodę na zatrudnienie dr Patrycji Wińskiej na stanowisku adiunkta w 

Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w wymiarze 0,9 etatu w 

okresie od 01.10.2010 do 30.09.2013. 

25. RWChPW wyraża zgodę o udzielenie urlopu bezpłatnego dr inż. Annie Krztoń-Maziopie 

w okresie 15.11.2010 – 21.11.2011. 

26. RWChPW wyraża zgodę o przedłużenie urlopu bezpłatnego dr inż. Joannie Główczyk-

Zubek na okres 01– 31.10.2010. 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 


