
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2015-16 

w dniu 28.09.2015 (Audytorium Czochralskiego, godz. 11:15)  

  

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Opiniowanie wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i 

doktorantów. 

3.2. Wyrażenie okresowej zgody na prowadzenie wykładów oraz prac dyplomowych.  

3.3. Przyjęcie planu studiów I semestru czterosemestralnych studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia 

oraz Technologia Chemiczna. 

3.4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dokumentowania przebiegu studiów w indeksie dla 

studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/16. 

3.5. Przebieg i wyniki rekrutacji na studia I i II stopnia.  

3.6. Wyniki rejestracji studentów po semestrze letnim 2014/15. 

3.7. Informacja o obciążeniach dydaktycznych w roku akademickich 2015/16.  

3.8. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Sprawy osobowe 

4.1. Zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Ryszarda Łobińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na 

podstawie umowy o pracę w Katedrze Chemii Analitycznej w wymiarze 1/2 etatu w okresie 2.02.2016 - 

31.12.2018. 

4.2. Przedłużenie urlopu bezpłatnego dr. inż. Michałowi Piszczowi na okres 27.10.2015 - 26.10.2016. 

5. Poparcie wniosku Wydziału Chemicznego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologia.  

6. Współpraca z przemysłem na Wydziale - informacje o działalności Zespołu ds. współpracy z przemysłem. 

7. Doktoraty i habilitacje. 

7.1. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr 

inż. Magdaleny Mazurek. 

7.2. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w 

przewodzie doktorskim mgr inż. Edyty Wawrzyńskiej. 

7.3. Powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety 

Bernakiewicz. 

7.4. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr. 

Adama Tulewicza. 

7.5. Zmiana dziedziny w przewodzie doktorskim mgr inż. Marioli Nowackiej. 

8. Informacje dziekanów. 

9. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


