
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 16 stycznia 2017 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) zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów I i II stopnia Matematyka 

w finansach oraz zatwierdzenie planów studiów i efektów kształcenia, 

b) powołanie zespołów programowych dla kierunków Matematyka w finansach oraz 

Informatyka techniczna, 

c) uchwała rekrutacyjna w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom 

olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich  

od r.ak. 2017/18, 

d) inne sprawy dydaktyczne. 

3. Sprawy studiów doktoranckich. 

4. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe. 

5. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr Moniki Polak za 

wyróżnioną pracę doktorską.  

6. Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr. hab. Mariusza Bieńka na kierownika Zakładu 

Rachunku Prawdopodobieństwa. 

7. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie w wyniku konkursów: 

a) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Algebry i Matematyki Dyskretnej, 

b) na stanowisko asystenta w Zakładzie Metod Jądrowych, 

c) na stanowisko asystenta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa. 

8. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. awansów stanowiskowych. 

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. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. hab.  

 Kazimierza Goebla. 

13. Nadanie stopnia naukowego doktora: 

w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka 

 a) mgr. Marcinowi Borycowi, 

 



w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka 

 b) mgr Beacie Gebus-Czupyt oraz wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej, 

 c) mgr. Markowi Gorgolowi oraz wyróżnienie jego rozprawy doktorskiej, 

 d) mgr. Piotrowi Konkolowi, 

 e) mgr Joannie Sagan oraz wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej, 

 f) mgr. Radosławowi Szlązakowi oraz wyróżnienie jego rozprawy doktorskiej. 

14. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Renaty Rososzczuk. 

15. 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

