
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 1/2014-15 

w dniu 26.09.2014 (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. Wyniki rejestracji studentów po semestrze letnim 2013/14. 

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

doktorantów. 

3.4. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez adiunktów. 

3.5. Informacje bieżące: 

3.5.1. Warsztaty Aktywnej Dydaktyki. 

3.5.2. Regulamin przedmiotu „Badania naukowe”.  

3.5.3. Konkurs na Specjalne Stypendia Naukowe KNOW dla studentów 

3.6. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Informacja Dziekana o przedsięwzięciach realizowanych na Wydziale. 

5. Opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 

6. Przyjęcie uzupełnień do systemu oceny pracowników na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.  

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

8. Sprawy profesorskie. 

8.1. Wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Komisji o zgodę na rozpoczęcie postępowania w sprawie 

nadania tytułu profesora prof. Bartoszowi Grzybowskiemu. 

8.2. Powołanie komisji do oceny wniosku dr. hab. Krzysztofa Krawczyka, prof. PW, o nadanie tytułu 

profesora. 

9. Doktoraty i habilitacje. 

9.1. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dominika Jańczewskiego oraz 

wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

9.2. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Klisia oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

9.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Monice Mroczkiewicz. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego, w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-

Gajadhur. 

9.5. Wyrażenie zgody ma przedstawienie w języku angielskim publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. 

inż. Radosława Kwapiszewskiego. 

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

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

Kwapiszewskiego. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego, w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Steinborn-

Rogulskiej. 

9.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anity Frydrych, wyznaczenie promotora i promotora 

pomocniczego. 

10. Sprawy osobowe. 

10.1. Udzielenie zgody dr. inż. Michałowi Piszczowi na bezpłatny urlop roczny w związku z wyjazdem na 

staż podoktorski 

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 

 

 


