
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 6/2014-15 

w dniu 24.02.2015 (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. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów.  

4. Sprawy osobowe. 

4.1. Opiniowanie wniosków o nagrody i stypendia.  

4.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii 

Ciała Stałej. 

4.3. Wyrażenie zgody na roczny urlop naukowy dla dr hab. inż. Macieja Siekierskiego. 

5. Zmiana trybu rozstrzygania konkursów w zasadach  zatrudniania adiunktów i profesorów nadzwyczajnych 

na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.  

6. Stopnie naukowe. 

6.1. Uchylenie uchwały Rady Wydziału z dnia 26.06.2013 o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu 

naukowego profesora nauk chemicznych dr. inż. Kazimierzowi Conderowi.  

6.2. Wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o zgodę na rozpoczęcie 

postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. inż. Kazimierzowi Conderowi zgodnie z art. 26, 2 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki. 

6.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych dr inż. Hannie Krawczyk. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Mileny Zalewskiej. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Żukowskiego. 

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

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Zybert. 

6.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Gąbki i wyznaczenie promotora.  

6.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Jarczewskiej, wyznaczenie promotora i promotora 

pomocniczego. 

6.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Kotwicy i wyznaczenie promotora.  

6.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Eleny Lukoshko i wyznaczenie promotora.  

6.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Redy i wyznaczenie promotora.  

6.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Skórki i wyznaczenie promotora.  

6.13. Umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Matczuk.  

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

6.15. Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Małgorzaty Wolskiej-

Pietkiewicz. 

7. Informacje dziekanów. 

8. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.  

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 

 


