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

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
w dniu 24 września 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,
b) upoważnienie do kierowania pracami magisterskimi nauczycieli akademickich
ze stopniem doktora,
c) zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium ministra,
d) zaopiniowanie wniosku o indywidualny tok studiów dla studenta II r. fizyki Krzysztofa
Samsonowicza.

3.

Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich.

4.

Zaopiniowanie wniosku o powołanie dr. Andrzeja Daniluka na zastępcę dyrektora Instytutu
Informatyki.

5.

Zaopiniowanie kandydatów na kierowników Zakładów:
a) Informatyki Stosowanej – dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw.
b) Neuroinformatyki – dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.

6.

Zaopiniowanie kandydata na kuratora Zakładu Informatyki – dr hab. Monika Budzyńska.

7.

Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienia w wyniku ogłoszonych konkursów:
na stanowisku adiunkta
a) dr. Anny Pyzary w Zakładzie Dydaktyki Matematyki na czas nieokreślony,
b) dr. hab. Artura Dobrowolskiego w Zakładzie Fizyki Matematycznej na czas nieokreślony,
c) dr. Nicholasa Sedlmayra w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej na czas określony,
d) dr. Andrzeja Bobyka w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki na czas określony,
na stanowisku asystenta
e) mgr Joanny Jurasik w Zakładzie Funkcji Analitycznych na czas określony,
f) mgr. Bartłomieja Kotyry w Zakładzie Modelowania i Symulacji Komputerowych na czas
określony,
g) mgr inż. Bernadetty Michalik w Zakładzie Neuroinformatyki na czas określony,
na stanowisku starszego wykładowcy
h) dr. Jerzego Mycki w Zakładzie Informatyki na czas nieokreślony,
i) dr. Waldemara Suszyńskiego w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas określony,
na stanowisku wykładowcy

j) mgr. Marka Wiśniewskiego w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas określony.
8.

Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu:
a) dr. Tomasza Walczyńskiego na czas nieokreślony w Zakładzie Algebry i Matematyki
Dyskretnej,
b) dr. Zbigniewa Surowca na czas określony w Zakładzie Metod Jądrowych

9.

Zaopiniowanie wniosku prof. dr. hab. Tomasza Komorowskiego o bezpłatny urlop naukowy
na rok ak. 2018/19.

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:
a) dr. Łukasza Piaseckiego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
oraz wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej,
b) dr. Zbigniewa Surowca w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
oraz wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej.
14.

Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka:
a) mgr Kindze Kraczek-Dąbrowskiej,
b) mgr. Kamilowi Powroźnikowi.

15.

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Nikodema Dymskiego w dziedzinie nauk
matematycznych w dyscyplinie matematyka, powołanie promotora, kopromotora oraz komisji
doktorskiej.

16.

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Bujnarowskiego w dziedzinie nauk
fizycznych w dyscyplinie fizyka.

17.

Zmiany w składach komisji doktorskich: mgr Joanny Barańskiej, mgr. Szymona Dudka, mgr.
Adama Gągola.

18. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie.
19. 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

