
 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 6/2017-18 

w dniu 20.02.2018 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne. 

3.1.   Wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych studentom  

  za wybitne osiągnięcia. 

3.2.   Wyniki rekrutacji na II stopień studiów. 

3.3.   Wyniki Badań Karier Zawodowych Absolwentów 2017. 

3.4.   Opiniowanie zmian programowych studiów I stopnia. 

3.5.   Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr inż. Marty Królikowskiej o 30  godzin. 

3.6.   Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr. inż. Marka Królikowskiego o 30 godzin. 

3.7.   Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1.   Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. inż.  

  Kamilowi   Wojciechowskiemu, prof. PW.    

4.2.   Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Markowi Marcinkowi. 

4.3.   Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Bujaka  

  oraz wskazanie kandydatów  do komisji habilitacyjnej. 

4.4.   Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Plichty  

  oraz wskazanie   kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

4.5.   Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Anny Krztoń-Maziopy  

  oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

4.6.   Reasumpcja Uchwały nr 56/2017/18 Rady Wydziału Chemicznego z dnia 19 grudnia 2017 roku  

  w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia  

  trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Wszelakiej-Rylik. 

4.7.   Nadanie stopnia doktora mgr inż. Patrycji Okuniewskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

  w dyscyplinie   biotechnologia. 

4.8.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Mąkolskiego w dziedzinie nauk chemicznych  

  w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora.  

4.9.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Pietrzaka w dziedzinie nauk chemicznych  

  w dyscyplinie    chemia i wyznaczenie promotora. 

4.10.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Urbana w dziedzinie nauk chemicznych  

   w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

4.11.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Legat w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie  

   chemia   i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

4.12.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego (PIMOT) w dziedzinie nauk  technicznych     

  w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

4.13.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Trzaskowskiej (IChP) w dziedzinie nauk technicznych  

   w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.  

4.14.   Zmiana składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż.  

  Agnieszki Bala.  

4.15.   Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Lewandowskiego. 

5. Sprawy osobowe.  

5.1. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii 

Medycznej. 

5.2. Opiniowanie wniosku dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz o powierzenie obowiązków profesora nadzwyczajnego  

w Zakładzie Chemii Fizycznej. 

5.3.    Zgoda na rozwiązanie mianowania prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózki. 

5.4. Zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózki na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania 

na czas nieokreślony w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 

6. Informacje dziekanów. 

7. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

           

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego  

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 


