
 
 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 7/2018-19 

w dniu 19.03.2019 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 14:15) 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Opiniowanie przekształcenia Zakładu Chemii Fizycznej w Katedrę Chemii Fizycznej. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1. Opiniowanie wniosku dr. hab. Andrzeja Kudelskiego o nadanie tytułu naukowego 

profesora nauk chemicznych. 

4.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Niedzickiemu w dziedzinie 

nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

4.3. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Małgorzacie Łabańskiej (z d. Wesoły) w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia i wyróżnienie rozprawy. 

4.4. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Rafałowi Stężyckiemu w dziedzinie nauk chemicznych  

w dyscyplinie chemia. 

4.5. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Pawłowi Bukrejewskiemu w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

4.6. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych  

z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Moniki Karpińskiej. 

4.7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Dąbrowskiej i wyznaczenie promotora  

oraz drugiego promotora. 

4.8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Kobuszewskiej i wyznaczenie promotora. 

4.9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymona Komorskiego  

i wyznaczenie promotora. 

4.10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Letmanowskiego  

i wyznaczenie promotora, drugiego promotora oraz promotora pomocniczego. 

4.11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Rusieckiego i wyznaczenie promotora. 

4.12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Świerkosza i wyznaczenie promotora. 

4.13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Więcław-Midor i wyznaczenie promotora  

oraz promotora pomocniczego. 

4.14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Wojewódzkiej i wyznaczenie promotora  

oraz promotora pomocniczego. 

5. Opiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Siemensa za rozprawę doktorską  

dla dr. inż. Piotra Jankowskiego.  

6. Sprawy osobowe.  

6.1. Opiniowanie wniosków o powierzenie stanowiska profesora uczelni. 

6.2. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sporzyńskiego  

na stanowisku profesora badawczego w wymiarze 1/10 etatu w Zakładzie Chemii 

Fizycznej. 

6.3. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. inż. Grzegorza Matyszczaka na stanowisku 

asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu w Katedrze Chemii 

Nieorganicznej. 

6.4. Opiniowanie wniosku dr. inż. Marka Królikowskiego o udzielenie urlopu  

naukowego płatnego w okresach: 30.06.-05.07.2019 r. oraz 13-30.07.2019 r. 
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7. Sprawy studenckie i dydaktyczne.  

7.1. Opiniowanie wniosków o zmniejszenie pensum dydaktycznego. 

7.2. Powołanie wydziałowego koordynatora Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

7.3. Powołanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

7.4. Zatwierdzenie sposobu przypisania kierunków studiów do dyscyplin naukowych.  

7.5. 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 


