
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 20 czerwca 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 sprawozdania z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; 

b) inne sprawy dydaktyczne. 

3. Sprawy studiów doktoranckich. 

4. Zaopiniowanie wniosku o likwidację Zakładu Biocybernetyki i utworzenie Zakładu 

Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Informatyki. 

5. Zaopiniowanie wniosków o powierzenie funkcji kierownika Zakładu: 

a) prof. dr. hab. Andrzejowi Góździowi – Zakład Fizyki Matematycznej, 

b) prof. dr. hab. Karolowi I. Wysokińskiemu - Zakład Teorii Fazy Skondensowanej, 

c) prof. dr. hab. Wiesławowi A. Kamińskiemu - Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki, 

d) dr. hab. Bogdanowi Księżopolskiemu – Zakład Cyberbezpieczeństwa. 

6. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej, 

7. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Wiesławy Kaczor na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Dydaktyki Matematyki. 

8. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach asystenta w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursów: 

a) w Zakładzie Metod Jądrowych, 

b) w Pracowni Neuroinformatyki (2 stanowiska), 

c) w Zakładzie Modelowania i Symulacji Komputerowych, 

d) w Zakładzie Technologii Informatycznych. 

9. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Andrzeja Daniluka na stanowisku starszego 

wykładowcy w Zakładzie Informatyki Stosowanej. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Wolne wnioski. 

 

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe. 

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

habilitowanego). 

13. Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 

 a) dr. Mariuszowi Bieńkowi w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, 

 b) dr. Marcinowi Turkowi w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka i uznanie 

    dorobku naukowego przedstawionego do habilitacji jako wyróżniający.   

14. Nadanie mgr Aleksandrze Pędrak stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych 

      w dyscyplinie fizyka. 

15. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej: 

 a) mgr Anny Makarewicz, 

 b) mgr Magdaleny Barańskiej, 

 c) mgr Beaty Gebus, 

 d) mgr. Marka Gorgola, 

 e) mgr. Michała Rawskiego, 

 f) mgr Joanny Sagan, 



 g) mgr. Radosława Szlązaka. 

16. Wszczęcie przewodu doktorskiego: 

a) mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie 

    matematyka oraz powołanie promotora i komisji doktorskiej, 

b) mgr. Przemysławowi Kopycińskiemu w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka 

    oraz powołanie promotora i komisji doktorskiej. 

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

