
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 11/2012-13 

w dniu 4.06.2013 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15)  

  

 

 
1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

4. Powołanie komisji Rady Wydziału do oceny wniosku prof. dr. hab. Kazimierza Condera o przyznanie tytułu 

profesora.  

5. Opiniowanie wniosku o utworzenie Katedry Technologii Chemicznej. 

6. Doktoraty i habilitacje. 

6.1. Opinia na temat prowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Roberta Brzozowskiego oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

6.2.  Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr inż. Aleksandrze Pelczarskiej. 

6.3. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr inż. Annie Danelskiej i wyróżnienie 

rozprawy. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Turowskiego. 

6.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Wawrzyńskiej i wyznaczenie promotorów. 

6.6. Zmiana promotora i tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Piszcza. 

6.7. Powołanie komisji egzaminacyjnych z filozofii i jęz. angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. 

Michała Piszcza. 

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

Krzysztofa Durki. 

6.9.  Powołanie komisji egzaminacyjnej z jęz. angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Martyny 

Jańczyk 

6.10. Powołanie komisji egzaminacyjnej z jęz. angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Kutyły-

Olesiak. 

7. Sprawy osobowe. 

7.1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Analitycznej na 

czas nieokreślony od 1.10.2013. 

7.2. Zatrudnienie prof. dr. hab. Janusza Serwatowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w 

okresie 01.09.2013-31.12.2018. 

7.3. Płatny urlop szkoleniowy dr inż. Elżbiety Jastrzębskiej w okresie 1.11.2013-31.01.2014. 
7.4. Płatny urlop szkoleniowy dr inż. Annie Krztoń-Maziopy w okresie 15.07-15.09.2013. 

7.5. Wniosek dr Wioletty Raróg-Pileckiej o obniżenie pensum dydaktycznego.  

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 

 

 


