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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1. Wszczęcie postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych   

dr. hab. inż. Michałowi Chudemu, prof. PW. 

3.2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych  

dr hab. inż. Halinie Szatyłowicz, prof. PW.    

3.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Elżbiecie Jastrzębskiej w dziedzinie 

nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologii.     

3.4. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr. inż. Piotrowi Jankowskiemu  

w dyscyplinie chemia.     

3.5. Nadanie stopnia nauk chemicznych mgr inż. Aleksandrze Kędzierskiej-Sar  

w dyscyplinie technologia chemiczna. 

3.6. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr inż. Małgorzaty Łabańskiej (z d. Wesoły). 

3.7. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim  

mgr. inż. Łukasza Mąkolskiego. 

3.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Zabadaja w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia. 

3.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kublickiego w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia. 

3.10. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Pietrzak. 

3.11. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej  i języka angielskiego  

   w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Urbana. 

3.12. Zmiana składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.  

  Aleksandry Kruk.     

4. Sprawy osobowe.  

4.1. Opiniowanie wniosków o Medale i Odznaczenia. 

4.2. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Janusza Zachary na stanowisku 

profesora w Katedrze Chemii Nieorganicznej.  

4.3. Zgoda na zatrudnienie mgr inż. Agnieszki Żuchowskiej na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii Medycznej.  

4.4. Opiniowanie wniosku dr inż. Elżbiety Truszkiewicz o przedłużenie zatrudnienia  

na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Chemicznej.  

4.5. Opiniowanie wniosku dr inż. Marty Jarczewskiej o udzielenie urlopu płatnego  

dla celów naukowych w okresie od 02.09.2019 r. do 30.11.2019 r. oraz urlopu 

bezpłatnego w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. 

4.6. Opiniowanie wniosku  dr. inż. Piotra Guńki o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 

od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.  

4.7. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego  

w Katedrze Technologii Chemicznej.  
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5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

5.1. Wnioski o obniżenie pensum dydaktycznego.   

5.2. Analiza ankietyzacji zajęć prowadzonych w roku akademickim 2018/2019. 

5.3. 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 


