
 

 

 

 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 10/2017-18 

w dniu 19.06.2018 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Waldemarowi Tomaszewskiemu w dziedzinie nauk     

chemicznych  w dyscyplinie chemia. 

3.2.    Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Plichcie w dziedzinie nauk chemicznych  

   w dyscyplinie technologia chemiczna. 

3.3.    Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Maciejowi Malinowskiemu w dziedzinie nauk chemicznych  

   w dyscyplinie  chemia.  

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

3.5.    Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Radosława Żurowskiego i wyznaczenie promotora  

   oraz  promotora pomocniczego. 

3.6.    Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Konrada Chojnackiego i wyznaczenie promotora  

   oraz promotora  pomocniczego.  

3.7.    Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej oraz języka angielskiego  

   w przewodzie   doktorskim mgr inż. Moniki Budnickiej.  

3.8.    Zmiana dyscypliny dodatkowej oraz powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej  

   i języka   angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Gontarczyka.   

3.9.    Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej oraz języka angielskiego  

   w przewodzie  doktorskim mgr. inż. Łukasza Mąkolskiego.  

4. Sprawy osobowe.  

4.1. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Pawła Parzuchowskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na podstawie mianowania w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.  

4.2. Zgoda na przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Łobińskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Katedrze Chemii Analitycznej. 

4.3. Zgoda na rozwiązanie mianowania prof. dr hab. Marii Bretner.   

4.4. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Marii Bretner na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
na podstawie mianowania w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. 

4.5. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. inż. Marcina Drozda na stanowisku asystenta w Katedrze 

Biotechnologii Medycznej.   

4.6. Opiniowanie wniosku prof. dr hab. Marii Balcerzak o zatrudnienie na okres trzech miesięcy  

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowego. 

4.7. Zgoda na rozwiązanie mianowania dr. inż. Stanisława Kusia.  

4.8. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron prof. dr. hab. inż. Marka Marczewskiego. 

4.9. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę  za porozumieniem stron prof. dr. hab. inż. Janusza Serwatowskiego.  

4.10. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka. 

4.11. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron prof. dr hab. inż. Ludwika Synoradzkiego. 

4.12. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sporzyńskiego. 

4.13. Opiniowanie kandydatury na kierownika Zakładu Chemii Organicznej. 

4.14. Opiniowanie kandydatury na kierownika Katedry Chemii i Technologii Polimerów. 

4.15. Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Technologii Chemicznej.  

4.16. Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych 
i Kosmetyków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. 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 

 

 

 

 


