
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 14 listopada 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) powierzenie zajęć dydaktycznych, 

b) upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do kierowania pracami 

magisterskimi, 

c) zaopiniowanie wniosku o likwidację studiów podyplomowych Korporacyjne sieci 

komputerowe, 

d) inne sprawy dydaktyczne. 

3. Sprawy studiów doktoranckich. 

4. Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Wiesławowi Ziębie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres od 1.03.2017 r. do 15.02. 2018 r. w Zakładzie 

Rachunku Prawdopodobieństwa. 

5. Zaopiniowanie wniosków o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta: 

a) dr. Tomaszowi Walczyńskiemu w Zakładzie Statystyki Matematycznej na okres od 

1.02.2017 r. do 15.02. 2019 r. 

 b) dr. Arturowi Dobrowolskiemu w Zakładzie Fizyki Matematycznej na okres od 1.02.2017 r.  

do 31.01.2019 r. 

6. Wyrażenie opinii Rady Wydziału w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom 

Wydziału po upływie ustawowego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta. 

7. Wybór przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej. 

8. Zaopiniowanie wniosku o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie 

Biofizyki. 

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. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów osiągnięć dr. hab. Witolda Mozgawy, prof. nadzw. 

       w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych. 

13. Nadanie stopnia naukowego doktora: 

w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka 

 a) mgr Annie Makarewicz, 



 b) mgr Monice Polak i wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej, 

 c) mgr. Maciejowi Ziembie. 

w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka 

 d) mgr. Michałowi Rawskiemu. 

14. 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

