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Porządek  obrad posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-

Ekonomicznego  dnia 27 czerwca 2013  roku: 
 

I.     Zagajenie.   
 

II.     Sprawy dydaktyczne.  
1) Zatwierdzenie planów studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia. 

2) Opinia w sprawie powołania kierownika Studiów Podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów 

kierunków nierolniczych”. 

3) Opinia w sprawie powołania kierownika Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie i zarządzanie 

środowiskiem”. 

4) Przyjęcie wzorów dokumentów dla Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

5) Zlecenie zajęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014. 
 

III.   Doktoraty i habilitacje. 
1) Dr hab. Krzysztof Gondek, prof. UR (KChRiŚ ) –  powołanie komisji do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych. 

2) Dr hab. Izabela Marcińska, prof. IFR (IFR - PAN) - powołanie komisji do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych. 

3) Dr hab. Dariusz Ropek, prof. UR (KOŚR) - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania  

w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych. 

4) Dr inż. Robert Witkowicz (ZSzUR - IPR) – dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

5) Dr  inż. Ilona Czyczyło –Mysza (IFR-PAN) - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych. 

6) Dr inż. Krzysztof Kud  (PRz) - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych. 

7) Dr inż. Adam Radkowski (ZŁ – IPR) ) - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych. 

8) Dr inż. Jerzy Wieczorek (KChRiŚ) -  powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych. 

9) Mgr inż. Katarzyna Wolny-Koładka (KM) – nadanie stopnia doktora nauk rolniczych. 

10) Mgr inż. Małgorzaty Koncewicz-Baran (KChRiŚ) - nadanie stopnia doktora nauk rolniczych.  

11) Mg inż. Magdalena Klimek-Chodacka (KGHiN- Wydz. Ogrodniczy) – przyjęcie pracy doktorskiej  

i dopuszczenie do publicznej obrony. 

12) Mgr inż. Aleksander Wadoń (ZEiPG) – wybór nowego promotora, powołanie komisji 

egzaminacyjnych. 

13) Mgr Kamila Musiał ( ZŁ-IPR) - powołanie komisji egzaminacyjnych. 

14) Mgr inż. Andrzej Joniec (KAiER) - powołanie komisji egzaminacyjnych. 
 

IV. Podjęcie postępowania opiniodawczego w sprawie nadania prof. dr hab. Bogdanowi Klepackiemu  

tyt. doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie - powołanie komisji. 
 

V. Sprawy osobowe. 

1) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko adiunkta w KGiOG (dr hab. T. Zaleski). 

2) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w ZŁ- IPR (dr inż. W. Szewczyk) 
 

VI. Zatwierdzenie podziału środków finansowych (DS). 
 

VII. Wewnętrzne kryteria podziału funduszu nagród Rektora UR dla nauczycieli akademickich na Wydziale 

Rolniczo-Ekonomicznym. 

 

VIII. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 

VII.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia     

          15 maja 2013 r. 

                                                                                                      


