
 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 
 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 19 czerwca 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) zmiany w planach studiów I i II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność 

nauczycielska matematyka z informatyką, 

b) zmiana w planach studiów I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów 

c) wniosek o ustalenie przedmiotów na kierunku Informatyka na studiach stacjonarnych 

I stopnia, których niezaliczenie uniemożliwi warunkowy wpis na kolejny semestr. 

3. Sprawy studiów doktoranckich: 

a) zmiany w planach Studiów Doktoranckich Matematyki, 

b) powołanie opiekuna naukowego mgr. Arkadiusza Ciszaka. 

4. Zaopiniowanie: 

a) składu zespołu programowego do utworzenia Anglojęzycznych studiów 

doktoranckich z fizyki, 

b) kandydata na przewodniczącego zespołu. 

5. Sprawy studiów podyplomowych: 

a) Przekształcenie studiów podyplomowych „Informatyka w szkole” na studia podyplomowe  

„Programowanie i informatyka w szkole”, zatwierdzenie planu studiów i efektów  

kształcenia oraz zaopiniowanie kandydata na kierownika studiów, 

b) Utworzenie studiów podyplomowych  „Programowanie i bazy danych”, zatwierdzenie 

planu studiów i efektów kształcenia oraz zaopiniowanie kandydata na kierownika studiów.  

6. Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki  

oraz Instytutu Fizyki. 

7. Zaopiniowanie wniosków o przedłużenie zatrudnienia: 

a) prof. dr. hab. Zdzisławowi Rychlikowi, 

b) dr hab. Wiesławie Kaczor, prof. nadzw., 

c) dr. hab. Janowi Kurkowi, prof. nadzw. 

8. Zaopiniowanie wniosku o powołanie prof. dr. hab. Jurija Kozickiego na kierownika  Zakładu 

Zastosowań Matematyki. 

9. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach: 

adiunkta 



 

 

 

a) dr. Marka Kopciuszyńskiego w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, 

asystenta naukowego 

b) dr. Tomasza Jarocha w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, 

asystenta 

c) dr. inż. Dariusza Dobrowolskiego w Zakładzie Informatyki Stosowanej, 

d) mgr. Emila Benedykciuka w Zakładzie Technologii Informatycznych. 

10. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Luścińskiego na ½ etatu na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej na okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 

11. Powierzenie dr. Markowi Kopciuszyńskiemu funkcji opiekuna Koła Naukowego Fizyków. 

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Wolne wnioski. 

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe. 

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

habilitowanego). 

15. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: 

a) mgr. Rafałowi Nalepie, 

b) mgr Renacie Rososzczuk. 

16. Powołanie dr. hab. Andrzeja Pelca na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Packa. 

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

a) mgr Moniki Krajewskiej w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, 

b) mgr Amelii Kosior w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

18. 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 
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