
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 2/2017-18 

w dniu 24.10.2017 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.    Nadanie stopnia doktora mgr inż. Aleksandrze Kezwoń w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie  

   chemia i wyróżnienie rozprawy. 

3.2. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Karolinie Kopczyńskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie chemia. 

3.3. Wyrażenie zgody dla mgr. inż. Piotra Jankowskiego na napisanie pracy doktorskiej w języku angielskim. 

3.4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Głuszek w dziedzinie nauk technicznych  

w dyscyplinie technologia chemiczna i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego. 

3.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Tokarskiej w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie biotechnologia i wyznaczenie promotora. 

3.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Sebai (z.d. Przybysz) w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.  

3.7. Zmiana promotora oraz powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Alicji Matuszewskiej (z.d. Pawełko). 

3.8. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Bukata. 

3.9. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Bala. 

3.10. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Eweliny Tomeckiej.  

3.11. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr. inż. Piotra Jankowskiego. 

4. Sprawy osobowe.  

4.1. Zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Macieja Jarosza na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie 

mianowania na czas nieokreślony w Katedrze Chemii Analitycznej.  

4.2. Zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Janusza Płocharskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

 na podstawie mianowania na czas nieokreślony w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała 
Stałego.  

4.3. Zatrudnienie prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie 

mianowanie na czas nieokreślony w Zakładzie Mikrobioanalityki/Instytucie Biotechnologii. 

4.4. Przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Katarzyny Pawlak, prof. PW na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Chemii Analitycznej.  

4.5. Przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Kamila Wojciechowskiego. Prof. PW na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Mikrobioanalityki/Instytucie Biotechnologii. 

4.6. Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Zbigniewa Ochala o powierzenie obowiązków profesora nadzwyczajnego 

w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych/Instytucie Biotechnologii. 

4.7. Awans zawodowy dr. inż. Michała Piszcza na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej  
i Technologii Ciała Stałego.  

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

Ciała Stałego.  

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr. inż. Tomasza Rowickiego o 30 godzin.  

5.2. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr. inż. Stanisława Kusia o 60 godzin. 

5.3. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego prof. dr. hab. inż. Macieja Jarosza o 30 godzin. 

6. Informacje dziekanów. 

7. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału.  

8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

           

Dziekan Wydziału Chemicznego  

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 


