
 

  

 

 

Zaproszenie 
na posiedzenie Rady Wydziału nr 7/13, które odbędzie się  

w dniu 24 września 2013 r. 
w Sali im. Czekanowskiego przy ul. Kuźniczej 35  

godz. 10.00 
 

 

Program Rady Wydziału  
 

1. Komunikaty Dziekana. 
2. Wniosek o uściślenie tematu i przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz powołanie recenzentów mgr Justynie 

Koryckiej – ref. prof. dr hab. Aleksander. F. Sikorski 
3. Wniosek o przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kwaśniak i dopuszczenie jej do 

publicznej brony (wyznaczenie terminu obrony) – ref. prof. dr hab. Hanna Jańska 

4. Wniosek o przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Janka i dopuszczenie jej do publicznej 

brony (wyznaczenie terminu obrony) – ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz 

5. Wniosek w sprawie zatrudnienia dr Ilony Iżykowskiej na stanowisku adiunkta w Pracowni Białek Jądrowych 

– ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz 

6. Wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Kolesińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biofizyki (na 

zastępstwo za dr. W. Białka) – ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz 

7. Wniosek w sprawie zatrudnienia mgr. Michała Kostasia na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii 
Białka  (na zastępstwo za dr A. Szlachcic) – ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz 

8. Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego dr Anicie Hryniewicz-Jankowskiej – ref. prof. dr hab. 
Aleksander F. Sikorski 

9. Propozycja uchwały dotyczącej rozliczania pensum nauczycieli akademickich – ref. dr Dorota Nowak 

10. Propozycja uchwały zmieniającej zasady wykonywania prac dyplomowych poza Wydziałem – ref. prof. dr 

hab. Wiesław Wątorek 

11. Propozycja uchwały dotyczącej szczegółowych zasad studiów na Wydziale Biotechnologii – ref. prof. dr 

hab. Wiesław Wątorek 

12. Zaopiniowanie wniosków studencki o stypendium MNiSW – ref. dr Dorota Nowak 

13. Uchwalenie zasad rozkładania na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne – ref. prof. dr hab. Wiesław 

Wątorek 

14. Sprawozdanie z działalności Wydziału za rok 2012 oraz zatwierdzenie Planu Rzeczowo-Finansowego – 

ref. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz  

15. Wolne wnioski 

16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

 
 
 


