
 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 
 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 26 listopada 2018 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 dr. Ireneusza Codello - specjalistę spoza uczelni - do kierowania pracą 

    licencjacką p. Adriana Redy, 

b) inne sprawy dydaktyczne. 

3. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w ramach procedury 

awansowej: 

a) dr. hab. Tomasza Kwapińskiego, 

b) dr. hab. Marcina Turka, 

c) dr hab. Bożeny Zgardzińskiej. 

4. Wyrażenie opinii w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom akademickim  

po upływie 12-letniego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

5. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Grudzińskiego na stanowisku asystenta  

w Zakładzie Biofizyki na czas określony od 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r. 

6. Zaopiniowanie wniosku dr. Mirosława Kulika o przedłużenie urlopu naukowego na okres  

od 1.10.2019 r. do 31.12.2020 r.  

7. Zaopiniowanie wniosków o ogłoszenie konkursów na stanowiska asystenta: 

a) w Zakładzie Dydaktyki Matematyki, 

b) w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki. 

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. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk fizycznych   

dr. hab. Elżbiecie Jartych, prof. nadzw. oraz powołanie Zespołu w celu przygotowania    

projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o tytuł profesora o których mowa  

w art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy. 



 

 

 

12.     Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka 

 mgr. Szymonowi Dudkowi.  

13. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marioli Walczyk w dziedzinie nauk matematycznych 

w dyscyplinie matematyka, powołanie promotora oraz komisji doktorskiej. 

14. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie. 

15.   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 

 

 

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

