
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 12/2013-14 

w dniu 1.07.2014 (Audytorium Czochralskiego, godz. 11:15)  

  

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Zatwierdzenie zmian w programach studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna i 

Biotechnologia. 

3.2. Wyniki konkursu KRK „Środki na modernizację laboratoriów dydaktycznych”. 

3.3. Informacja o rekrutacji na studia doktoranckie. 

3.4. Informacja o wynikach monitoringu karier absolwentów Politechniki Warszawskiej.  

3.5. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. 

5. Przyjęcie systemu oceny pracowników na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.  

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

7. Opiniowanie kandydatury prof. dr. hab. Antoniego Pietrzykowskiego na stanowisko kierownika Zakładu 

Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 

8. Powołanie komisji do zaopiniowania wniosku prof. Bartosza Grzybowskiego o nadanie tytułu profesora.  

9. Doktoraty i habilitacje. 

9.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr inż. Agnieszce Adamczyk-

Woźniak. 

9.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr inż. Patrycji Ciosek. 

9.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych dr inż. Wioletcie Raróg-

Pileckiej. 

9.4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr inż. Aldonie Zalewskiej. 

9.5. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Kuli oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

9.6. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Marciniaka oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

9.7. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Agnieszce Szudarskiej i wyróżnienie rozprawy. 

9.8. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Annie Kutyle-Olesiuk. 

9.9. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Justynie Ostrowskiej i wyróżnienie rozprawy. 

9.10. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Iwonie Białas. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego, w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Durki. 

9.12. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kuracha.  

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego, w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Kuracha. 

9.14. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscyplin dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Anny Kundys. 

10. Sprawy osobowe. 

10.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Nieorganicznej 

i Technologii Ciała Stałego. 

10.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska adiunkta naukowego finansowanego z dotacji KNOW. 

10.3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska adiunkta w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków 

Leczniczych. 

11. Informacje dziekanów. 

12. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

13. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


