
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2017-18 

w dniu 26.09.2017 (Audytorium Średnie, godz. 11:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Powołanie sekretarza RW. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1.   Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego o nadanie tytułu naukowego  

  profesora nauk chemicznych. 

4.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Anecie Pobudkowskiej-Mireckiej w dziedzinie 

nauk chemicznych w dziedzinie chemia. 

4.3. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Piotrowi Wieczorkowi w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie technologia chemiczna. 

4.4. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Sławomira 

Kadłubowskiego oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej.  

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

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Patrycji Okuniewskiej.  

4.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Kamila Wróbla w dziedzinie nauk technicznych  

w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora. 

4.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Jankowskiego w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora i drugiego promotora.  

4.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Trzeciaka w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.  

5. Sprawy osobowe.  

5.1. Zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

na podstawie mianowania na czas nieokreślony. 

5.2. Przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Michała Chudego, prof. PW na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego.  

5.3. Opiniowanie wniosku dr hab. inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej o powierzenie obowiązków 

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na okres 5-ciu lat. 

5.4. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii 

Organicznej.  

5.5. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Mariusza Tryznowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Chemii i Technologii Polimerów.  

5.6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta  modelowania molekularnego na Wydziale. 

5.7. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Materiałów 

Wysokoenergetycznych.  

6. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

6.1. Opiniowanie wniosków o przyznanie studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. 

6.2. Zmiana programu kształcenia na studiach doktoranckich od roku akad. 2017/2018. 

6.3. Wyrażenie okresowej zgody na prowadzenie wykładów oraz prac dyplomowych przez adiunktów 

nie będących pracownikami samodzielnymi. 

6.4. Powołanie Przewodniczących Komisji Egzaminów Dyplomowych II st. 

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. Władysław Wieczorek 


