UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
w dniu 25 czerwca 2018 r.
15
o godz. 10 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) powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3.

Zaopiniowanie kandydatów na kierowników Zakładów:
a) Teorii Jądra Atomowego – dr hab. Michał Warda, prof. nadzw.
b) Fizyki Powierzchni i Nanostruktur – dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw.

4.

Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienia na pełny etat:
na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony
a) prof. dr. hab. Zdzisława Rychlika w Zakładzie Statystyki Matematycznej,
b) prof. dr. hab. Pawła Mikołajczaka w Zakładzie Technologii Informatycznych,
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony
c) dr. hab. Zdzisława Łojewskiego w Zakładzie Informatyki Stosowanej,
d) dr hab. Wiesławy Kaczor w Zakładzie Dydaktyki Matematyki,
e) dr. hab. Jana Kurka w Zakładzie Geometrii,
na stanowisku adiunkta
f) dr Joanny Potiopy w Zakładzie Informatyki na czas nieokreślony,
g) dr Moniki Zubik w Zakładzie Biofizyki na czas określony,
h) dr. Patryka Burka w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas określony,
i) dr. Marka Miśkiewicza w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas określony,
na stanowisku asystenta
j) dr. Tymoteusza Chojeckiego w Zakładzie Równań Różniczkowych na czas nieokreślony,
k) mgr Katarzyny Mazur w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas nieokreślony,
na stanowisku starszego wykładowcy
l) dr. Andrzeja Daniluka w Zakładzie Informatyki Stosowanej na czas nieokreślony.

5.

Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Radosława Zaleskiego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w ramach procedury awansu.

6.

Zaopiniowanie wniosku o przyznanie urlopu naukowego dr hab. Halinie Bielak, prof. nadzw.

7.

Zaopiniowanie regulaminu konkursu „Zrozum, Zalicz, Zostań studentem” o indeks na kierunku
Matematyka.

8.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału.

9.

Sprawy bieżące.

10.

Wolne wnioski.

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe.
(w głosowaniach biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień
doktora habilitowanego).
11. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie
matematyka dr Beacie Rzepce.
12. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Piątek
w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka oraz wyznaczenie 3 członków
komisji habilitacyjnej.
13.

Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Zdeb
i wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej.

14.

Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej:
a) mgr Kingi Dąbrowskiej,
b) mgr. Szymona Dudka,
c) mgr Joanny Jurasik.

15. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie.
16. Sprawy studiów doktoranckich.

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

