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

Porządek zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
w dniu 25 marca 2019 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) powołanie Zespołu Programowego ds. kierunku Nauczanie matematyki i informatyki,
b) uchwała rekrutacyjna na kierunek Nauczanie matematyki i informatyki na rok akad. 2019/20,
c) ustalenie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów na rok akad. 2019/20,
d) zatwierdzenie zmian w efektach kształcenia dla kierunku Matematyka w finansach I i II
stopnia,
e) zatwierdzenie zmian w efektach kształcenia i planach studiów dla kierunku Geoinformatyka
I i II stopnia,
f) zatwierdzenie zmian w planie studiów I stopnia dla kierunku Informatyka,
g) zatwierdzenie kierunkowych efektów uczenia się dla poziomów 6 i 7 PRK dla studiów I i II
stopnia na kierunku Informatyka,
h) inne sprawy dydaktyczne.

3.

Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku asystenta na okres od 1.04.2019 r.
do 31.03.2021 r.:
a) dr Małgorzaty Michalskiej w Zakładzie Funkcji Analitycznych,
b) dr. inż. Tomasza Żurka w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki,

4.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału.

5.

Sprawy bieżące.

6.

Wolne wnioski.

Część II – po zakończeniu części I – sprawy naukowe.
(w głosowaniach biorą udział członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień
doktora habilitowanego).
7. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych:
a) dr hab. Halinie Bielak, prof. UMCS,
b) dr. hab. Adamowi Lecko, prof. UWM
oraz powołanie Zespołów w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności
w postępowaniu o tytuł profesora o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2,3 ustawy.
8. Wszczęcie przewodów doktorskich, powołanie promotorów i komisji doktorskich:
w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

a) mgr Magdaleny Figiel,
b) mgr Anny Futy,
c) mgr. Pawła Kurasińskiego,
d) mgr Joanny Wasiury-Maślany,
w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka,
e) mgr inż. Katarzyny Durak,
f) mgr. inż. Konrada Wysogląda.
9.

Rozpatrzenie wniosku mgr Agnieszki Szulereckiej o wyrażenie zgody na powtórne zdawanie
egzaminu doktorskiego z fizyki.

10.

Zaopiniowanie wniosku mgr Maryi Shpak o przyznanie stypendium doktorskiego.

11.

Powołanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy doktorskie.

12. 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

