
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 18 stycznia 2016 r. 

o godz. 11
15 

w sali nr 217 (II piętro Instytut Informatyki). 

 

Część I – sprawy inne niż naukowe.                                            

(w głosowaniach biorą udział  wszyscy członkowie Rady). 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawy dydaktyczne: 

    a) przyjęcie procedur badań jakości kształcenia, 

    b) upoważnienie do kierowania pracami magisterskimi nauczycieli akademickich  

        ze stopniem doktora, 

    c) powierzenie zajęć dydaktycznych mgr. inż. Krzysztofowi Zapale na kierunku 

        informatyka w semestrze letnim r. ak. 2015/16 

oraz inne sprawy dydaktyczne. 

3. Sprawy studiów doktoranckich. 

4. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Marka Rogatko na stanowisku 

    profesora zwyczajnego w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji. 

5. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach: 

    asystenta naukowego 

    a) dr. Pawła Nity w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, 

    b) dr Agnieszki Stępniak- Dybali w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, 

    c) dr. Marco Pierbattisty w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji, 

    asystenta 

    d) mgr. Adama Misiury w Zakładzie Modelowania i Symulacji Komputerowych, 

    e) mgr. Ireneusza Panasiuka w Zakładzie Modelowania i Symulacji Komputerowych. 

6. Zaopiniowanie wniosku o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego  

    w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej oraz powołanie komisji ds. rozstrzygnięcia 

    konkursu. 

7. Zaopiniowanie wniosku o Nagrodę Naukową „Marii Curie” dla zespołu kierowanego 

    przez prof. Wiesława Gruszeckiego. 

8. Wybór przedstawiciela do Komitetu Matematyki PAN. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Wolne wnioski. 

 

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe. 

(w głosowaniach biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień 

doktora habilitowanego). 

12. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza  

      Bieńka w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczenie  

      3 członków komisji habilitacyjnej. 

13. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Turka 

      w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka i wyznaczenie 3 członków komisji 

      habilitacyjnej. 

14. Nadanie stopnia doktora: 

      a) mgr. Grzegorzowi Zborowskiemu w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie 

          matematyka, 



      b) mgr Joannie Bednarskiej w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka oraz 

          wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej, 

      c) mgr. Piotrowi Chmielewskiemu w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, 

      d) mgr. Markowi Kopciuszyńskiemu w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka 

          oraz wyróżnienie jego rozprawy doktorskiej. 

15. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej: 

      a) mgr. Marcina Boryca, 

      b) mgr Aleksandry Pędrak. 

16. Wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora oraz komisji doktorskiej  

      w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: 

      a) mgr. Rafałowi Nalepie, 

      b) mgr Annie Makarewicz (+powołanie promotora pomocniczego), 

      c) mgr. Krzysztofowi Pilorzowi, 

      d) mgr Agnieszce Tanaś.      

17. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie. 

 

 

Przewodniczący Rady 

                                                                                                      Dziekan    

                                                                             dr hab. Zbigniew Korczak, prof. nadzw. 

 

 

Porządek obrad znajduje się również tu:  

http://www.umcs.pl/pl/posiedzenia-rady-wydzialu,1825.htm 

http://www.umcs.pl/pl/posiedzenia-rady-wydzialu,1825.htm

