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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.    Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych  

   dr hab. inż.  Patrycji Ciosek-Skibińskiej  i  wyznaczenie  kandydatów na recenzentów. 

3.2. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składu komisji 

egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim  

mgr inż. Katarzyny Rucińskiej. 

3.3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Damiana Dąbrowskiego 

i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Grzegorczyk  

i wyznaczenie promotora. 

3.5. Otwarcie przewodu doktorskiego  mgr. inż. Przemysława Jarosińskiego  

(WBMiP PW Płock)  promotora  oraz  promotora  pomocniczego.  

3.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Dominiki Kulpińskiej (z d. Kalinowskiej)  

i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Kupiec i wyznaczenie promotora 

oraz promotora pomocniczego. 

3.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Nastały  

i wyznaczenie promotora. 

3.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Wojciecha Patkowskiego  

i wyznaczenie promotora, i promotora pomocniczego.  

3.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Sandry Skorupskiej  

i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Ufnalskiej  

i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.12. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kaczorowskiego. 

3.13. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Wojcieszek oraz powołanie 

komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego. 

3.14. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza. 

3.15. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Pietrzaka. 

4. Sprawy osobowe. 

4.1. Opiniowanie wniosków o powierzenie stanowiska profesora uczelni. 

4.2. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Erica Daniela Głowackiego 

na stanowisku adiunkta badawczego w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Chemii  

i Technologii Polimerów.  

4.3. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr  inż. Edyty  Łukowskiej-

Chojnackiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. 

4.4. Opiniowanie wniosku  dr. inż. Piotra Jankowskiego  o udzielenie urlopu naukowego 

płatnego w celu odbycia za granicą stażu naukowego w okresie od 01.05.2019 r.  

do 30.04.2021 r. 

4.5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Chemii Analitycznej. 

4.6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 
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5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.   

5.1. 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 


