
 

     
                   Wydział Rolniczo-Ekonomiczny     

                            
 

Porządek  obrad posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-

Ekonomicznego z dnia 3 września 2013 roku: 

 
I.     Zagajenie.   

 

II.     Sprawy dydaktyczne.  
 

1) Korekta efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Ekonomia i Ochrona Środowiska. 

2) Zatwierdzenie listy pytań do egzaminu inżynierskiego na kierunku Rolnictwo. 

3) Zlecenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014. 
 

III.   Postępowania awansowe. 
1) Dr hab. Krzysztof Gondek, prof. UR (KChRiŚ ) –  wszczęcie postępowania w sprawie nadania  

        tytułu profesora nauk rolniczych, wybór recenzentów.    

2) Dr hab. Izabela Marcińska, prof. IFR (IFR - PAN) –  wszczęcie postępowania w sprawie nadania 

       tytułu profesora nauk rolniczych, wybór recenzentów.     

3) Dr hab. Dariusz Ropek, prof. UR (KOŚR) –  wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu 

       profesora nauk rolniczych, wybór recenzentów.    

4)    Dr inż.  Edyta Skrzypek - dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

5) Dr inż. Krzysztof Frączek (KM) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania 

        habilitacyjnego, wyznaczenie  trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji, jednego 

        recenzenta oraz członka komisji). 

6) Dr inż. Ilona Czyczyło–Mysza (IFR-PAN) - wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wybór recenzentów. 

7) Dr inż. Krzysztof Kud  (PRz) - wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wybór recenzentów. 

8) Dr inż. Adam Radkowski (ZŁ – IPR) - wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wybór recenzentów. 

9) Dr inż. Jerzy Wieczorek (KChRiŚ) - wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wybór recenzentów. 

10) Dr inż.  Joanna Puła - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie  nadania 

       stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych.  

11) Dr inż. Wojciech Szewczyk - powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

             nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych.     

12) Mgr inż. Magdalena Klimek-Chodacka (KGHiN- Wydz. Ogrodniczy) – nadanie stopnia doktora 

       nauk rolniczych.   
        

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

tyt. doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie – wybór 

recenzentów. 
 

V. Sprawy osobowe. 

1) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko adiunkta w KChRiŚ (dr inż. T. Czech). 

2) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko adiunkta w KAiER (dr inż. K. Pużyńska). 

3) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko adiunkta w KZiMA (dr inż. M. Czekaj). 

4) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w KSM (dr J. Bożek). 

5) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w KSM (dr S. J. Lisek).                                                           

6) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w KChRiŚ (dr inż. M. Tabak). 

7) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w KAiER (dr inż. M. Chowaniak). 

8) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w KM (dr inż. K. Wolny-Koładka). 

9) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Wiśniowskiej-  

      Kielian na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. 

10) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia dr. inż. Antoniego Rogóża  na stanowisku 

      starszego wykładowcy w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej w wymiarze ½ etatu. 
 

VI. Zatwierdzenie kandydatów do nagrody JM Rektora za rok 2012.  
 

VII. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 

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

          27 czerwca 2013 r. i 3 lipca 2013 r.                                                                          
           


