
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 8/2016-17 

w dniu 25.04.2017 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.   Zasady rekrutacji na studia doktoranckie obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018. 

3.2.   Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Anety Pobudkowskiej- 

  Mireckiej oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

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

egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała 

Chmielarka. 

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

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka angielskiego  w przewodzie 

doktorskim mgr. inż. Piotra Wieczorka. 

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

egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Wlazło. 

3.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Chreptowicz  w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie biotechnologia  i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Karpińskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora. 

4. Sprawy osobowe. 

4.1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki. 

4.2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych. 

4.3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej. 

4.4. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Mariusza Tryznowskiego na stanowisku 

adiunkta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.  

4.5. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Tomasza Gołofita na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych. 

4.6. Opiniowanie kandydatury na kierownika Laboratorium Procesów Technologicznych. 

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów. 

6. Zatwierdzenie podziału dotacji statutowej na rok 2017. 

7. Współpraca z przemysłem – podsumowanie Spotkania z Przemysłem z dnia 10.03.2017 r. 

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. Władysław Wieczorek 


