
 

 

 

 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 3/2018-19 

w dniu 20.11.2018 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.     Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Marka Marcinka o nadanie tytułu naukowego profesora  

    nauk technicznych. 

3.2.     Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. Andrzejowi Kudelskiemu,  

    prof. PW.  

3.3.     Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Paulinie Wiecińskiej w dziedzinie nauk technicznych  

    w dyscyplinie technologia chemiczna.  

3.4.    Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Leszka Niedzickiego  

   oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

3.5.     Nadanie stopnia  doktora nauk chemicznych mgr inż. Ewie Starzyk w dyscyplinie biotechnologia.  

3.6.     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Mai Haczyk-Więcek w dyscyplinie biotechnologia. 

3.7.     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr. inż. Marcinowi Drozdowi dyscyplinie chemia  

    i wyróżnienie rozprawy.  

3.8.     Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej z dyscypliny  

    podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego.  

3.9.     Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny M. Jureczko w dziedzinie nauk chemicznych  

    w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora rozprawy. 

3.10.  Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Piwońskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

    w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora rozprawy.  

3.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Róży Szatkowskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

   w dyscyplinie biotechnologia i wyznaczenie promotora rozprawy oraz promotora pomocniczego.  

3.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry Tarki w dziedzinie nauk technicznych  

   w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora rozprawy.  

3.13. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i z języka angielskiego  

   w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Zakościelnego.  

4. Sprawy osobowe.  

4.1. Zgoda na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka na stanowisku profesora naukowego  
do realizacji projektu w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.  

4.2. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii Środków 

Leczniczych i Kosmetyków.  

4.3. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Chemii i Technologii 
Polimerów. 

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Wnioski o zmniejszenie pensum dydaktycznego. 

5.2. Wyniki rekrutacji oraz rejestracji studentów w roku akademickim 2018/2019. 

5.3. Wyniki rozliczenia godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018. 

5.4. Analiza ankietyzacji zajęć prowadzonych w roku akademickim 2017/2018. 

5.5. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów.  

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 

 


