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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanym studentom  

i doktorantom Wydziału Chemicznego za wybitne osiągnięcia. 

4. Opiniowanie przekształcenia Zakładu Chemii Organicznej w Katedrę Chemii Organicznej. 

5. Sprawy i stopnie naukowe  

5.1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. inż.  

Wandzie Ziemkowskiej, prof. uczelni. 

5.2. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marka     

Królikowskiego oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

5.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Aleksandrze Kruk w dyscyplinie  

biotechnologia.  

5.4. Otwarcie przewodu doktorskiego  mgr inż. Magdaleny Borowskiej (z d. Bartosiak)  

w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.   

5.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jana T. Gozdalika w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie biotechnologia i wyznaczenie promotora. 

5.6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandra Hurko w dziedzinie nauk 

chemicznych  dyscyplinie chemia. 

5.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Ilony Jurek w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia. 

5.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Kowalczyka w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

5.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Leszczyńskiego w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia. 

5.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Matyszczaka w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia. 

5.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Mnich ( z d. Chudzik)  

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

5.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Terleckiego w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia. 

5.13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Rysia w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

5.14. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Skórki. 

6. Sprawy osobowe.  

6.1. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Politechniki Warszawskiej. 

6.2. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody JM Rektora. 

6.3. Opiniowanie wniosków o przeniesienie  ze stanowiska profesora uczelni  

na stanowisko profesora. 

6.4. Opiniowanie wniosków o powierzenie stanowiska profesora uczelni. 

6.5. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr.  inż. Radosława Żurowskiego  

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu w Katedrze 

Technologii Chemicznej.  

6.6. Rozwiązanie mianowania z dr hab. inż. Anetą Pobudkowską-Mirecką z dniem 

31.03.2019 r.  

6.7. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Anety Pobudkowskiej-

Mireckiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii 

Fizycznej. 
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6.8. Rozwiązanie umowy o pracę dr. inż. Marcina Drozda z dniem 28.02.2019 r.,  

za porozumieniem stron.  

6.9. Opiniowanie wniosku  mgr. inż. Artura Kasprzaka o udzielenie urlopu naukowego 

płatnego w celu odbycia za granicą stażu naukowego w okresie od 21.03.2019 r.  

do 17.06.2019 r. 

6.10. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Chemii Nieorganicznej. 

6.11. Opiniowanie wniosku o przeniesienie dr. hab. inż. Macieja Siekierskiego  

ze stanowiska adiunkta badawczo-naukowego na stanowisko adiunkta badawczego. 

7. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

7.1. Wnioski o obniżenie pensum dydaktycznego.   

7.2. Sprawy wniesione przez przedstawicieli studentów i doktorantów.  

8.   Informacje dziekanów. 

9.  Sprawy wniesione przez członków Rady Wydziału. 

10.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego  

      prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 


