
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2013-14 

w dniu 26.09.2013 (Audytorium Czochralskiego, godz. 11:15)  

  

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

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

3.2. Przebieg i wyniki rekrutacji na Studium Doktoranckie. 

3.3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez adiunktów. 

3.4. Informacja o zasadach określania opłat za powtarzane zajęcia. 

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

3.6. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Opiniowanie kandydatury prof. dr. hab. Mikołaja Szafrana na stanowisko kierownika Zakładu Technologii 

Nieorganicznej i Ceramiki w okresie 1.10.2013-31.08.2014. 

5. Opiniowanie kandydatury dr. hab. Wojciecha Fabianowskiego na stanowisko kierownika Studium Doktoranckiego w 

okresie 1.10.2013-28.02.2014. 

6. Doktoraty i habilitacje. 

6.1. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Jerzego Zakrzewskiego oraz wskazanie kandydatów 

do komisji habilitacyjnej. 

6.2. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej oraz 

wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

6.3. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr. Tomaszowi Turowskiemu i wyróżnienie rozprawy. 

6.4. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnych w 

przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Juchniewicza. 

6.5. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnej z 

przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Piszcza. 

6.6. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji egzaminacyjnej z 

przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Żero. 

6.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Sameera Desmukha i wyznaczenie promotorów. 

6.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Łatoszyńskiej i wyznaczenie promotorów. 

6.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Matczuk i wyznaczenie promotorów. 

6.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Antona Stasyuka i wyznaczenie promotorów. 

6.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Tulewicza i wyznaczenie promotorów. 

6.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Zajdy i wyznaczenie promotorów. 

6.13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Guńki i wyznaczenie promotora. 

6.14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jakuba Jurkowskiego i wyznaczenie promotora. 

6.15. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Kundys i wyznaczenie promotora. 

6.16. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Wolskiej i wyznaczenie promotora. 

6.17. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty Włodarskiej i wyznaczenie promotora. 

6.18. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny 

Ostrowskiej.  

6.19. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli 

Steinborn-Rogulskiej. 

6.20. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Mroczkiewicz. 

7. Sprawy osobowe. 

7.1. Zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Sporzyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w okresie 

1.10.2013-31.12.2018 w Zakładzie Chemii Fizycznej. 

7.2. Zatrudnienie dr. inż. Daniela Prochowicza na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2014. 

7.3. Zmiana charakteru zatrudnienia z drugiego na podstawowe miejsce pracy dr inż. Elżbiety Jastrzębskiej 

zatrudnionej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki w Instytucie Biotechnologii. 

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 

 

 


