
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 8/2010-11 

w dniu 22.03.2011 (sala 350A, godz. 14:15)  

 

 

 

 

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

3.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 

4. WyróŜnienia pracowników Wydziału za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010 i za 

działalność naukową w roku 2010. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Dziekańskiej ds. Aparatury Naukowej. 

6. Wybór przewodniczącego Komisji Rady Wydziału ds. Studiów Doktoranckich. 

7. Nagrody i odznaczenia. 

7.1. Opiniowanie wniosków o Stypendium dla Młodego Naukowca. 

8. Doktoraty i habilitacje. 
8.1. Otwarcie przewodu habilitacyjnego dr inŜ. GraŜyny Groszek i powołanie recenzentów. 
8.2. Poszerzenie składu Komisji Rady Wydziału nr 2 ds. Przewodów Doktorskich o dr. hab. inŜ. Pawła 

Parzuchowskiego. 

8.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inŜ. Marcie Królikowskiej i 

wyróŜnienie rozprawy. 

8.4. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia mgr inŜ. Annie Plewa-

Marczewskiej. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Ewy Iwanek. 

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

egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inŜ. ElŜbiety Lipiec. 

8.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Marioli Nowackiej i wyznaczenie promotora. 

8.8. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr. inŜ. 
Michała Młotka. 

8.9. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Marty śubrowskiej. 

8.10. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inŜ. 
Marty śubrowskiej. 

8.11. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inŜ. 
Katarzyny Gibuły. 

8.12. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr. inŜ. 
Roberta Ziółkowskiego. 

9. Sprawy osobowe. 
9.1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej. 
9.2. WyraŜenie zgody na udzielenie dr hab. Halinie Szatyłowicz urlopu szkoleniowego płatnego w okresie 

18.04 - 17.07.2011. 
10. Informacje dziekanów. 
11. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Brzózka 

 


