
 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 
 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 25 września 2017 r. 

o godz. 10
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) upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do kierowania pracami  

    magisterskimi. 

3. Sprawy studiów doktoranckich: 

a) zatwierdzenie formularza wniosków stypendialnych oraz zasad punktacji 

osiągnięć doktorantów obowiązujących dla postępowań dotyczących przyznania 

stypendiów doktoranckich. 

4. Sprawy studiów podyplomowych: 

a) zaopiniowanie zmian w planie studiów, programie i efektach kształcenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych Matematyka.  

5. Zaopiniowanie wniosków o powołanie na okres jednego roku kierowników Zakładów: 

a) Statystyki Matematycznej – prof. dr hab. Zdzisław Rychlik, 

b) Geometrii – dr hab. Jan Kurek, prof. nadzw., 

c) Dydaktyki Matematyki – dr hab. Wiesława Kaczor, prof. nadzw., 

d) Technologii Informatycznych – prof. dr hab. Paweł Mikołajczak. 

6. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach: 

adiunkta 

a) dr. hab. Rafała Luchowskiego w Zakładzie Biofizyki, 

adiunkta naukowego 

b) dr Renatę Welc w Zakładzie Biofizyki, 

c) dr Marię M. Mendes Pinto w Zakładzie Biofizyki, 

asystenta 

d) dr. Mariusza Szczepanika w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej, 

e) mgr Annę Pyzarę w Zakładzie Dydaktyki Matematyki, 

f) mgr Elizę Jackowską-Boryc w Zakładzie Algebry i Matematyki Dyskretnej, 

g) dr. Wojciecha Grudzińskiego w Zakładzie Biofizyki, 

h) mgr. Marka Szymańskiego w Zakładzie Informatyki Stosowanej, 

i) mgr. Mateusza Kozłowskiego w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa, 

j) mgr. Pawła Kubaczyńskiego w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa. 



 

 

 

7. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy: 

a) dr. Jerzego Mycki w Zakładzie Informatyki, 

b) dr. Piotra Pawlasa w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa. 

8. Zaopiniowanie wniosków o urlopy: 

a) naukowy na  rok akad. 2017/18 dla prof. dr hab. Tadeusza Kuczumowa, 

b) bezpłatny na okres od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz naukowy od 1.01.2018 r.  

do 31.03.2018 r. dla mgr inż. Magdaleny Granos.  

9. Zaopiniowanie wniosków o Nagrody Rektora UMCS dla nauczycieli akademickich. 

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. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Rzepki  

      w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka oraz wyznaczenie 3 członków 

komisji habilitacyjnej. 

14. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Podsiadły-Paszkowskiej. 

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

