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Uprzejmie zapraszam na zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

UMCS, które odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) 

o godz. 11
15 w sali nr 217 (II piętro Instytut Informatyki). 

 

Część I – sprawy naukowe. 

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

habilitowanego). 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie wniosku o nadanie dr. hab. Witoldowi Mozgawie, prof. nadzw. tytułu  

 profesora w dziedzinie nauk matematycznych. 

3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji doktorskiej: 

 a) mgr. Szymona Dudka w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, 

 b) mgr Dominiki Jasińskiej w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, 

 c) mgr. Bartosza Kuźmy w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

4. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie. 

Część II – sprawy inne niż naukowe.                                            

(w głosowaniach biorą udział  wszyscy członkowie Rady). 

5. Sprawy dydaktyczne: 

a) zmiany w planach studiów i efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. 

6. Sprawy studiów doktoranckich. 

7. Zaopiniowanie kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki. 

8. Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko kierowników Zakładów: 

a) Analizy Funkcjonalnej – prof. dr hab. S. Prus, 

b) Informatyki – dr hab. P. Stpiczyński, prof. nadzw. 

c) Algebry i Analizy Funkcjonalnej – prof. dr hab. V. Ustymenko, 

d) Astrofizyki i Teorii Grawitacji – prof. dr hab. K. Murawski, 

e) Fizyki Powierzchni i Nanostruktur – prof. dr hab. M. Jałochowski, 

f) Fizyki Jonów i Implantacji – dr hab. J. Żuk, prof. nadzw. 

g) Metod Jądrowych – dr hab. B. Jasińska, prof. nadzw. 

h) Informatyki Stosowanej – dr hab. Z. Łojewski, prof. nadzw. 

9. Wyrażenie opinii przez Radę Wydziału w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy 

pracownikom po upływie ustawowego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

10. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Renaty Welc na stanowisku adiunkta naukowego  

w Zakładzie Biofizyki. 



 

 

 

11. Zaopiniowanie wniosku mgr. inż. Dariusza Wójcika o zatrudnienie na ½ etatu na stanowisku 

asystenta naukowego na okres 1 roku w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji. 

12. Powołanie komisji ds. podziału dotacji celowej „Prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich” w Instytutach. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

14. Sprawy bieżące. 

15. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

 

    

 

Porządek obrad znajduje się również tu:  

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