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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.  Powołanie komisji ds. zaopiniowania wniosku dr hab. inż. Wandy Ziemkowskiej,  

 prof. Uczelni. 

3.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr. inż. Tomaszowi 

Wolszakiewiczowi w dyscyplinie technologia chemiczna.    

3.3.  Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych  

 z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Bogusza. 

3.4. Otwarcie przewodu doktorskiego  mgr inż. Aleksandry Szuplewskiej w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie biotechnologia i wyznaczenie promotora.   

3.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Flont (z d. Bułka) w dziedzinie 

nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologia i wyznaczenie promotora. 

3.6. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji egzaminacyjnych  

z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie doktorskim  

mgr. inż. Krzysztofa Borysa. 

3.7. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Truskolaskiej.    

4. Sprawy osobowe.  

4.1. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr  Róży Szatkowskiej na stanowisku asystenta 

badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu w Katedrze Biotechnologii Środków 

Leczniczych i Kosmetyków.  

4.2. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. inż. Konrada Chojnackiego na stanowisku 

asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu w Katedrze Biotechnologii 

Środków Leczniczych i Kosmetyków.  

4.3. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. inż. Marcina Drozda na stanowisko adiunkta 

badawczo-dydaktyczny w  Katedrze Biotechnologii Medycznej. 

4.4. Opiniowanie wniosku dr inż. Marty Jarczewskiej o udzielenie urlopu naukowego 

płatnego w celu odbycia za granicą stażu naukowego w okresie od 02.09.2019 r.  

do 31.08.2020 r.  

4.5. Opiniowanie wniosku  dr. inż. Piotra Guńki o udzielenie urlopu naukowego płatnego  

w celu odbycia za granicą stażu naukowego w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. 

4.6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

4.7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie 

Chemii Fizycznej.  

4.8. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. 

4.9. Opiniowanie wniosku dr inż. Grażyny Żukowskiej o przedłużenie zatrudnienia  

na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej. 

4.10. Informacje przewodniczącego Komisji ds. Spraw Kadr prof. dr. hab. inż. Z. Brzózki. 

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Wnioski o obniżenie pensum dydaktycznego.   

5.2. Zmiany przewodniczącego Komisji RW ds. Dydaktyki. 

5.3. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów.  

6. Opiniowanie utworzenia Szkoły Doktorskiej w ramach Szkoły Zaawansowanych 

Technologii Chemicznych i Materiałowych. 

7.  Informacje dziekanów. 
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8.  Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

9.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 Dziekan Wydziału Chemicznego  

      prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 


