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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wydziału w roku 2018. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1. Opiniowanie wniosku dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz, prof. uczelni o nadanie tytułu 

naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 

4.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Lenie Ruzik w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

4.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Markowi Królikowskiemu  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

4.4. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Borysa. 

4.5. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych  

z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego  

w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mohammeda A. M. Halayqa. 

4.6. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych  

z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim  

mgr. inż. Marcina Kaczorowskiego. 

4.7. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim  

mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza. 

4.8. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Skórki. 

4.9. Powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Joanny Kruszewskiej. 

4.10. Powołanie komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej i z języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kublickiego. 

5. Sprawy osobowe. 

5.1. Opiniowanie wniosków o powierzenie stanowiska profesora uczelni. 

5.2. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Bogdana Ulejczyka  

na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w wymiarze pełnego etatu   

w Katedrze Technologii Chemicznej. 

5.3. Opiniowanie wniosku o  przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Anny Sobiepanek  

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½  etatu  

w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków.  

5.4. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Michała Terleckiego  

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu  

w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 

5.5. Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Justyny Wojcieszek  

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze ½ etatu  

w Katedrze Chemii Analitycznej.  

5.6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Zakładzie Chemii Fizycznej.  

5.7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 
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6. Sprawy studenckie i dydaktyczne.   

6.1. Informacje dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

6.2. 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 

 


