
 

 

 

 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 8/2017-18 

w dniu 17.04.2018 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.   Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Pietrzakowi w dziedzinie nauk chemicznych 

  w dyscyplinie chemia. 

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

  z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wiloch. 

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

  z dyscypliny podstawowej i dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Chreptowicz. 

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

  z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jacka Giersza.  

3.5.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Bogusza w dziedzinie nauk chemicznych  

  w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.  

3.6.   Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Truskolaski w dziedzinie nauk chemicznych  

  w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora.  

3.7.   Odwołanie komisji z dyscypliny podstawowej, zmiana tematu egzaminacyjnego z dyscypliny  

  podstawowej,  powołanie nowego składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej  

  w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy Starzyk. Zmiana składu komisji do przyjęcia rozprawy  

  i publicznej obrony.  

3.8.   Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej (ekonomia) i języka angielskiego  

  w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Basiaka. 

4. Sprawy osobowe.  
4.1. Opinia Rady Wydziału na temat wniosków o rozwiązanie zatrudnienia.  

4.2. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dr. inż. Markowi Królikowskiemu. 

4.3. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dr inż. Marcie Królikowskiej. 

4.4. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Ilony Grabowskiej-Jadach na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Biotechnologii Medycznej.  

5. Współpraca z przemysłem na Wydziale Chemicznym. 

6. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

6.1. Powołanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

6.2. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów. 

7. Informacje dziekanów. 

8. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

           

 

 

 

 Dziekan Wydziału Chemicznego  

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 

 

 

 


