
 

 

 

 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 4/2017-18 

w dniu 19.12.2017 (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1.    Powołanie komisji do zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Kamila Wojciechowskiego, prof. PW 

   o nadanie  tytułu profesora nauk chemicznych. 

3.2. Powołanie komisji do zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Marka Marcinka o nadanie tytułu  

profesora nauk technicznych. 

3.3. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Wszelakiej-Rylik  

oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

3.4. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Agnieszce Sobieckiej w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

chemia. 

3.5. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Michałowi Wlazło w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia 

i wyróżnienie rozprawy. 

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

z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka angielskiego w przewodzie doktorskim  

mgr inż. Agnieszki Bala. 

3.7. Powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej oraz języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Agnieszki Górskiej.   

4. Sprawy osobowe.  
4.1. Opiniowanie wniosków o Medale i Odznaczenia. 

4.2. Opiniowanie wniosku dr inż. Katarzyny Lech o udzielenie płatnego urlopu naukowego  
w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią od dnia 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.   

4.3. Przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Andrzeja Książczaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych do realizacji projektu.  

4.4. Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Pawła Maksimowskiego o powierzenie obowiązków  
profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych na okres 5-ciu lat.  

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr inż. Pauliny Wiecińskiej o 30 godzin.   

5.2. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego prof. dr hab. Marii Bretner o 30 godzin.  

5.3. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr inż. Małgorzaty Adamczyk o 30 godzin. 

5.4. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego, prof. PW o 30 godzin. 

5.5. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej o 30 godzin.  

5.6. Upoważnienie niesamodzielnych nauczycieli akademickich do prowadzenia prac dyplomowych. 

5.7. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów. 

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 


