
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 20 stycznia 2014 r. 

 

Część I – sprawy inne niż naukowe. 

(w głosowaniach biorą udział  wszyscy członkowie Rady). 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe i nagrody Ministra Nauki  

    i Szkolnictwa Wyższego. 

3. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku: 

   adiunkta 

    a) dr. Artura Batora w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa, 

    b) dr Magdaleny Skrzypiec w Zakładzie Topologii, 

    c) dr Magdaleny Wołoszkiewicz w Zakładzie Funkcji Analitycznych, 

    asystenta 

    d) mgr. Marka Wiśniewskiego w Zakładzie Biocybernetyki. 

4. Zaopiniowanie wniosku o stypendium doktorskie dla mgr Anny Bednarskiej. 

5. Zaopiniowanie wniosku dr Urszuli Skwary o urlop bezpłatny od 1.02. do 31.05. 2014 r. 

6. Powołanie komisji ds. odbioru sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w 2013 r. 

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

    Układów Złożonych i Neurodynamiki. 

8. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku „Studia Przyrodnicze  

    i Technologiczne” I stopnia z językiem wykładowym angielskim oraz zatwierdzenie planu 

    studiów, efektów kształcenia i zasad rekrutacji. 

9. Sprawy dydaktyczne. 

10. Sprawy studiów doktoranckich. 

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Wolne wnioski. 

 

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe. 

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

doktora habilitowanego). 

 

14. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka dr.  

      Andrzejowi Staszczakowi. 

15. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Radosława 

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

      komisji habilitacyjnej. 

16. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja 

      Kryczki w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka  i wyznaczenie  

      3 członków komisji habilitacyjnej. 

17. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr.  

      Tomaszowi Krajce. 

 

 

 



 

 

18. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka  

       mgr. Markowi Kopciuszyńskiemu, powołanie promotora oraz komisji doktorskiej. 

19. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie. 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                      Dziekan    

                                                                             dr hab. Zbigniew Korczak, prof. nadzw. 

 

Porządek obrad znajduje się również tu: http://mfi.umcs.lublin.pl/?id=60 

http://mfi.umcs.lublin.pl/?id=60

