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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Zatwierdzenie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2019 rok. 

4. Sprawy i stopnie naukowe. 

4.1. Opiniowanie wniosku dr. hab. inż. Michała Chudego, prof. uczelni o nadanie  

tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 

4.2. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Edyty Łukowskiej-

Chojnackiej oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

4.3. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyny Zofii 

Żukowskiej oraz wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

4.4. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Łukaszowi Mąkolskiemu w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

4.5. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Borysowi w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

4.6. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składu komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Urbana. 

4.7. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składu komisji egzaminacyjnej  

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

4.8. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji egzaminacyjnych 

z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie 

doktorskim mgr. inż. Konrada Chojnackiego. 

4.9. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej i składu komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Truskolaskiej. 

4.10. Zaproponowanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Małgorzaty A. Głuszek. 

4.11. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Pawlikowskiej. 

4.12. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Pietrzak. 

4.13. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz składów komisji 

egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka angielskiego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Ilony Góral. 

4.14. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Karpierz. 

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

w   przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Kupiec (z d. Prządka). 

5. Sprawy osobowe. 

5.1. Opiniowanie wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni  

dr hab. inż. Wandy Ziemkowskiej od 01.10.2019 r do 30.09.2022 r. 

5.2. Opiniowanie wniosku dr hab. inż. Leny Ruzik o przedłużenie umowy o pracę  

na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na czas nieokreślony  

w Katedrze Chemii Analitycznej. 

5.3. Opiniowanie wniosku dr inż. Małgorzaty Wolskiej-Pietkiewicz o udzielenie urlopu 

naukowego płatnego w celu odbycia za granicą stażu naukowego na okres 3 miesięcy. 
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5.4. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Chemii Analitycznej. 

5.5. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 

6. Sprawy studenckie i dydaktyczne.   

6.1. 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 


