
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 7/2010-11 
w dniu 22.02.2011 (sala 350A, godz. 14:15)  

 
 
 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Wniosek Rady Wydziału Chemicznego PW o wszczęcie procedury nadania o nadanie tytułu doktora honoris 

causa prof. A. Ciechanoverowi. 
4. Sprawy studenckie i dydaktyczne. 

4.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów. 
4.2. Nostryfikacje dyplomów uczestników Programu Międzynarodowych Projektów Doktoranckich.  
4.3. Zmiany w składzie Komisji Rady Wydziału ds. Dydaktyki. 
4.4. Zmiany tematów prac dyplomowych.  

5. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok. 
6. Nagrody i odznaczenia. 

6.1. Opiniowanie wniosków o Stypendium dla Młodego Naukowca.  
6.2. Opiniowanie wniosków o nagrodę Siemensa. 

7. Doktoraty i habilitacje. 
7.1. Otwarcie przewodu habilitacyjnego dr Barbary Trzebickiej i powołanie recenzentów. 
7.2. Opinia komisji dziekańskiej powołanej do oceny zgodności dorobku naukowego dr. inż. Macieja 

Siekierskiego z kryteriami przyjętymi na Wydziale Chemicznym wobec wniosków habilitacyjnych. 
7.3. Poszerzenie składu Komisji ds. przewodów doktorskich nr 2 o dr hab. Joannę Cieślę, prof. PW. 
7.4. Zmiana tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Chwojnowskiej. 
7.5. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony, komisji egzaminacyjnej z 

przedmiotu podstawowego i komisji z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 
Elżbiety Chwojnowskiej. 

7.6. Powołanie recenzentów, komisji do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisji 
egzaminacyjnej z przedmiotu podstawowego w przewodzie doktorskim mgr inż. Urszuli Ulkowskiej. 

7.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Gibuły i wyznaczenie promotora. 
7.8. Zmiana tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy Iwanek. 
7.9. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Ewy Iwanek. 
7.10. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 

Marka Królikowskiego. 
7.11. Powołanie komisji egzaminacyjnych z przedmiotów dodatkowych w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Anny Tyburskiej. 
8. Informacje dziekanów. 
9. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 
 

 
 
 

Dziekan Wydziału Chemicznego 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 

 
 


