
 

  

 

 

Zaproszenie 
na posiedzenie Rady Wydziału nr 10/13, które odbędzie się  

w dniu 12 listopada 2013 r. 
w sali seminaryjnej KEBB 

godz. 10.00 
 

 

Program Rady Wydziału  
 

Informacja o wprowadzaniu programu USOS na Wydziale Biotechnologii – referuje dr Paweł Błażej. 
 

1. Komunikaty Dziekana. 
2. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr Annie Gmiterek oraz 

wyznaczenie przedmiotów egzaminacyjnych – ref. prof. dr hab. Teresa Olczak 
3. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Donczew – ref. 

dr hab. Dagmara Jakimowicz 
4. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr. Adamowi Pomorskiemu – 

ref. dr hab. Artur Krężel 
5. Wniosek o przedłużenie bezpłatnego urlopu naukowego (staż podoktorski) dr. Aleksandrowi Czogalli – 

ref. prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski 
6. Powołanie Komisji egzaminacyjnej z przedmiotu kierunkowego - biochemia dla mgr Krystiana 

Bączkowskiego – ref. dr hab. Paweł Mackiewicz 
7. Powołanie Komisji egzaminacyjnej z przedmiotu kierunkowego - biochemia dla mgr Macieja 

Sobczyńskiego – ref. dr hab. Paweł Mackiewicz 
8. Wniosek w sprawie zatrudnienia na 1/8 etatu - asystenta pani mgr Katarzyny Kozioł w Pracowni Białek 

Jądrowych (zatrudnienie na czas określony w ramach projektów EIT +) – ref. dr hab. Ryszard Rzepecki 
9. Informacje dotyczące Komisji ds. rozwoju naukowego – ref. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
10. Powołanie członków Komisji ds. oceny jakości kształcenia – ref. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak 
11. Zatwierdzenie tematów prac licencjackich i magisterskich – ref. dr Dorota Nowak. 
12. Powołanie kierowników ćwiczeń -  ref. dr Dorota Nowak. 
13. Powołanie wykładowców nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi - ref. dr Dorota Nowak. 
14. Wniosek o wyrażenie zgody na pisanie prac magisterskich poza Wydziałem – ref. dr Dorota Nowak 

15. Wniosek o wyrażenie zgody na pisanie prac licencjackich poza Wydziałem – ref. dr Dorota Nowak 

16. Propozycja zmiany sposobu liczenia średniej ocen dla studentów naszego wydziału – ref. prof. dr hab. 
Wiesław Wątorek 

17. Wolne wnioski. 
18. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rad Wydziału z: 24 września i 8 października 2013 r. 

 
 
 


