
 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 
 

 

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

w dniu 18 lutego 2019 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) powierzenie prowadzenia wykładu „Architektury systemów komputerowych”  

     mgr. Sławomirowi Kotyrze, 

b) zaopiniowanie wniosku o utworzenie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku 

    Społeczeństwo Informacyjne oraz zatwierdzenie planu studiów i efektów kształcenia, 

c) zatwierdzenie zmian w efektach kształcenia oraz planach studiów stacjonarnych  

  I i II stopnia na kierunku Matematyka, 

          d) zmiana składu Rady programowej dla kierunku Informatyka, 

 e) zmiana w regulaminie Akademii Programowania, 

f) inne sprawy dydaktyczne. 

3. Zaopiniowanie kandydatów na kierowników Zakładów: 

a) Geometrii i Topologii – dr hab. Witold Mozgawa, prof. UMCS 

b) Równań Różniczkowych – dr hab. Łukasz Kruk, prof. UMCS 

4. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Patryka Burka na stanowisku adiunkta w grupie 

pracowników badawczych w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na czas określony do 31.08.2019 r. 

5. Zaopiniowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim. 

6. Zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra dla nauczycieli akademickich.  

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Wolne wnioski. 

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe. 

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

doktora habilitowanego). 

10.   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 

        a) dr inż. Bożenie Piątek w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, 

        b) dr. Zbigniewowi Surowcowi w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

11. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka,  

       powołanie promotora i komisji doktorskiej: 

 a) mgr. Macieja Parola, 



 

 

 

 b) mgr Maryi Shpak.  

12. Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie. 

13.   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

