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Protokół 

 

Komisja Rady Wydziału Chemicznego PW do spraw Kadr ponownie rozpatrzyła wnioski o 

rozpisanie konkursów na stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego zgłoszone przez 

kierowników dwóch Zakładów wchodzących w skład Instytutu Biotechnologii: 

1. Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych    1 konkurs 

2.. Zakładu Mikrobioanalityki                                                  1 konkurs 

Poprzednio Komisja uznała, że w Instytucie Biotechnologii w pełni uzasadnione jest 

utworzenie 1 nowego stanowiska, a władze Wydziału zobowiązały się do wyasygnowania 

odpowiednich środków z dotacji budżetowej. Wybór Zakładu pozostawiono do wyboru 

władzom Instytutu, które jednak nie podjęły tej decyzji, lecz ponownie zwróciły się z 

wnioskiem o rozpisanie dwóch konkursów, dostarczając nowych argumentów 

uzasadniających ten wniosek. Po analizie nadesłanych materiałów i uzyskaniu szczegółowej 

informacji na temat dotychczasowych i przewidywanych obciążeń dydaktycznych w Instytucie 

Biotechnologii, Komisja podtrzymuje swoją rekomendacje dla rozpisania w tym roku tylko 

jednego konkursu. Zdaniem Komisji konkurs ten powinien być rozpisany w Zakładzie 

Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, gdzie istnieje bardzo pilna potrzeba 

zatrudnienia mikrobiologa. Uzasadniają to zarówno nowe zadania dydaktyczne związane z 

uruchomieniem na naszym Wydziale Laboratorium Mikrobiologii, które powinno rozpocząć 

kształcenie studentów od przyszłego roku akademickiego, jak również konieczność 

intensyfikacji w Instytucie oryginalnych badań w tym ważnym dla specjalności 

Biotechnologia obszarze nauki. 

Komisja docenia także argumenty przedstawione w uzasadnieniu wniosku kierownika 

Zakładu Mikrobioanalityki o celowości zatrudnienia na etacie adiunkta osoby, która rozwinie 

na Wydziale tematykę badawczą związaną z chemią bionieorganiczną, a zwłaszcza chemią 

koordynacyjną peptydów i stopniowo będzie wprowadzać te elementy to programu nauczania 

na naszym Wydziale. Ze względu jednak na trudną sytuację finansową Wydziału ewentualne 

rozpatrzenie tego wniosku proponuje przełożyć na konkurs przyszłoroczny organizowany w 

ramach procedury zaakceptowanej przez Radę Wydziału. 
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