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1. Zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

3. Sprawy i stopnie naukowe. 

3.1. Opiniowanie wniosku dr hab. inż. Wandy Ziemkowskiej, prof. uczelni o nadanie tytułu 

naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 

3.2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Kamilowi Paduszyńskiemu  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Kowalikowi w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. 

3.4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Ilonie Grabowskiej-Jadach  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.5. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi Urbanowi w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.6. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Katarzynie Rucińskiej w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.7. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Gontarczykowi w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.8. Nadanie stopnia doktora mgr. Łukaszowi Skórce w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.9. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Monice Karpińskiej w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.10. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Emilii Pawlikowskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. 

3.11. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Marcinowi Kaczorowskiemu w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. 

3.12. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Małgorzacie Głuszek w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. 

3.13. Nadanie stopnia doktora mgr. inż. Mohammedowi Halayqa w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.14. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Ilonie Góral w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych 

w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.15. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Ewelinie Karpierz w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.16. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Marcie Orczyk w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.17. Nadanie stopnia doktora mgr inż. Monice Truskolaskiej w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

3.18. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Kruszewskiej  

z d. Legat. 

3.19. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kublickiego. 

3.20. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Agnieszki Żuchowskiej. 

3.21. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka angielskiego w przewodzie doktorskim 

mgr inż. Katarzyny Tokarskiej. 

3.22. Korekta tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. Wioletty Jakubczak. 



 
 

Program posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego PW nr 11/2018-19 

w dniu 24.09.2019 r. (Audytorium Czochralskiego, godz. 11:15) 

 

3.23. Powołanie recenzentów, składu komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej  

z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Wioletty Jakubczak. 

3.24. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Zabadaja. 

3.25. Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu 

doktorskiego dr. Vijay’a Gupty. 

4. Sprawy osobowe. 

4.1. Opiniowanie wniosku dr. inż. Michała Piszcza o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia  

do ½ etatu na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020 r. 

4.2. Opiniowanie wniosku prof. dr. hab. inż. Ludwika Synoradzkiego, o zatrudnienie  

na stanowisku profesora (badawczego) w wymiarze ¼ etatu na Wydziale Chemicznym  

na okres od 01.10.2019 r. do 31.07.2021 r.  

4.3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego)  

w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. 

4.4. Powołanie kierownika Katedry Chemii Organicznej. 

5. Sprawy studenckie i dydaktyczne.   

5.1. Zatwierdzenie programów studiów I i II stopnia kierunków: Technologia Chemiczna  

i Biotechnologia. 

5.2. Przypisanie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

5.3. Powołanie dr. inż. Tomasza Rowickiego na przewodniczącego Komisji Egzaminów         

Dyplomowych I stopnia kierunku Technologia Chemiczna. 

5.4. Wyrażenie okresowej zgody na prowadzenie wykładów oraz prac dyplomowych przez 

osoby nie będące samodzielnymi nauczycielami akademickimi. 

5.5. Przebieg i wyniki rekrutacji na studia I i IIstopnia. 

5.6. 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 


