
Rada Wydziału Chemicznego PW, 18.11.2008 

 

Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Chemicznego PW, 

podjęte na posiedzeniu w dniu 18.11.2008. 

 

Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: 

 

1. Pozytywnie zaopiniowała wniosek awansowy dr. hab. inż. Michała Fedoryńskiego, prof. 

PW, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 

2. Pozytywnie zaopiniowała wniosek awansowy dr. hab. inż. Andrzeja Sporzyńskiego, prof. 

PW, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 

3. Pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury przedstawicieli Wydziału 

Chemicznego do komisji ogólnouczelnianych:  

3.1. Dr. inż. Tadeusza Zdrojewskiego - na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów i Doktorantów. 

3.2. Prof. dr hab. Marię Balcerzak - na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów i Doktorantów. 

3.3. Dr. inż. Krzysztofa Krawczyka - na rzecznika Dyscyplinarny ds. Studentów i 

Doktorantów.  

4. Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr. inż. Rafałowi Ruzikowi.  

5. Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr. inż. Wojciechowi Buremu i wyróżniła 

rozprawę. 

6. Wszczęła przewód doktorski mgr inż. Anny Kamińskiej i wyznaczyła promotora w osobie 

prof. dr. hab. Marka Marczewskiego. 

7. Wszczęła przewód doktorski mgr inż. Anny Kiełczewskiej i wyznaczyła promotora w 

osobie doc. dr. hab. Lecha Konopskiego.   

8. Wyraziła zgodę na napisanie i opublikowanie w języku angielskim rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. Michała Kality oraz zaakceptowała jej tytuł - Solid polymeric electrolytes with 

increased cation transference number. 

9. Wyznaczyła komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Kality – 

z języka angielskiego - w składzie: prof. dr hab. Zygmunt Gontarz, prof. dr hab. 

Władysław Wieczorek, prof. dr hab. Stefan Marciniak oraz z dyscypliny dodatkowej 

(ekonomii) - w składzie: prof. dr hab. Zygmunt Gontarz, prof. dr hab. Władysław 

Wieczorek, mgr Aleksandra Januszewska. 

10. Wyraziła zgodę na ogłoszenie dwóch konkursów na stanowiska profesorów 

nadzwyczajnych na okres 5 lat w Instytucie Biotechnologii. 

11. Mianowała dr inż. Elżbietę Miśkiewicz na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii 

Nieorganicznej i Ceramiki na okres od 1.12.2008 do 30.11.2017. 

12. Zaakceptowała zmianę tematów prac dyplomowych wg załączonej listy. 


