
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 7/2013-14 

w dniu 25.02.2014 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15)  

  

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

3. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

3.1. Informacja o wynikach zimowej rekrutacji na studia II stopnia. 

3.2. Wyniki rejestracji po semestrze zimowym. 

3.3. Informacja o rozpoczęciu seminariów przemysłowych. 

3.4. Uruchomienie środków finansowych na podniesienie jakości kształcenia. 

3.5. Uchwalenie wniosku o utworzeniu Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk chemicznych i w 

dyscyplinie biotechnologia.  

3.6. Uchwalenie regulaminu rekrutacji na Studia Doktoranckie.  

3.7. Ogłoszenie konkursu na wykład z chemii organicznej. 

3.8. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Opiniowanie wniosku dr hab. Agnieszki Pawlickiej-Maule o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 

chemicznych. 

5. Informacja o dodatkach projakościowych finansowanych z funduszu KNOW oraz przyjęcie zmiany w 

zasadach podziału dotacji na rok 2013. 

6. Opiniowanie wniosków o następujące nagrody i stypendia: 

6.1. Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej.  

6.2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego. 

6.3. Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców.   

6.4. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

7. Nowe zasady zatrudniania na stanowiska adiunktów i profesorów nadzwyczajnych na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Warszawskiej – dyskusja nad projektem Komisji Rady Wydziału ds. Kadr. 

8. Doktoraty i habilitacje. 

8.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr. inż. Jerzemu 

Zakrzewskiemu. 

8.2. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr. inż. Michałowi Piszczowi. 

8.3. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych mgr. inż. Joannie Szczygielskiej i wyróżnienie 

rozprawy. 

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

egzaminacyjnych, w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Kasprzyk-Niedzickiej. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego, w przewodzie doktorskim mgr inż. Kariny 

Kwapiszewskiej. 

9. Sprawy osobowe. 

9.1. Przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. Daniela Gryki w Zakładzie Chemii Organicznej w wymiarze 

1/8 etatu  do dnia 30.09.2014. 

9.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

9.3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki. 

9.4. Zgoda na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Elżbiety Jastrzębskiej do dnia 31.12.2014, do realizacji 

zadań naukowo-dydaktycznych zadania nr 24.  

10. Informacje dziekanów.  

11. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


