
Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 9/2017-18 

w dniu 22.05.2018 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wydziału w roku 2017. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1. Reasumpcja Uchwały nr 91-2017/18 Rady Wydziału Chemicznego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie 

opiniowania wniosku dr hab. inż. Marka Marcinka o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora 

w dziedzinie nauk technicznych i wyznaczenie kandydatów na recenzentów tego wniosku. 

4.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Annie Krztoń-Maziopie w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia. 

4.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Wszelakiej-Rylik w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia. 

4.4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Bujakowi w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia. 

4.5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Maciejowi Drance w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie chemia. 

4.6. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Pauliny Wiecińskiej oraz wskazanie 

kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

4.7. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Agnieszce Górskiej w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 

4.8. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej 

w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza R. Basiaka. 

4.9. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Alicji Matuszewskiej. 

4.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Budnickiej w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

technologia chemiczna. 

4.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Sobiepanek w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

biotechnologia. 

4.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Wojciechowskiego w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia. 

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

mgr Mai Haczyk-Więcek. 

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

mgr inż. Wioletty Jakubczak. 

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

mgr. inż. Pawła Bukrejewskiego. 

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

mgr inż. Eweliny Karpierz. 

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

mgr. inż. Kamila Kotwicy. 

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

mgr inż. Agnieszki Sebai. 

5. Sprawy osobowe. 

5.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 

5.2. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienie dr. hab. inż. Pawłowi Parzuchowskiemu, prof. PW  

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

5.3. Zwiększenie wymiaru zatrudnienie do pełnego etatu prof. dr. hab. inż. Gabrielowi Rokickiemu na stanowisku 

profesora zwyczajnego naukowego do realizacji projektu w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

5.4. Zgoda na rozwiązanie mianowania prof. dr. hab. Małgorzaty Zagórskiej. 

5.5. Zatrudnienie prof. dr. hab. Małgorzaty Zagórskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie 

mianowania na czas nieokreślony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

5.6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

5.7. Zatrudnienie mgr inż. Anny Sobiepanek na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Katedrze 

Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. 

5.8. Zatrudnienie mgr. inż. Artura Kasprzaka na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Chemii 

Organicznej. 

5.9. Zatrudnienie mgr. inż. Michała Terleckiego na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Katalizy 

i Chemii Metaloorganicznej. 



5.10. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dr. inż. Krzysztofowi Durce. 

5.11. Zgoda na otwarcie dwóch konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych 

i Kosmetyków. 

5.12. Zgoda na otwarcie trzech konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej. 

5.13. Zgoda na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej. 

5.14. Zgoda na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. 

5.15. Zgoda na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 

5.16. Zgoda na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych. 

5.17. Zgoda na otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej. 

6. Sprawy studenckie i dydaktyczne. 

6.1. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Florjańczykowi o 30 godzin. 

6.2. Wniosek o zmniejszenie pensum dydaktycznego dr. inż. Maciejowi Zawadzkiemu o 30 godzin. 

6.3. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów. 

7. Informacje dziekanów. 

8. Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziekan Wydziału Chemicznego  

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 

 

 


