
 

     
                   Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                

 

Porządek  obrad posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-

Ekonomicznego dnia 29 stycznia 2014 roku: 
 

I.  Zagajenie  
 

II.  Sprawy dydaktyczne 
 

1)  Uchwała Rady Wydziału dotycząca zatwierdzenia Programu stacjonarnych i niestacjonarnych 

     studiów doktoranckich opracowanych  przez Radę Programową Studium Doktoranckiego UR.  

2)  Przyjęcie procedury wyboru promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. 

3)  Przyjęcie procedury przeprowadzenia przewodu doktorskiego. 

4)  Zatwierdzenie tematów prac inżynierskich na kierunkach: Rolnictwo i Ochrona Środowiska. 

5)  Procedura wyboru specjalności na studiach I
o
 i II

o
. 

6)  Opinia Rady Wydziału w sprawie indywidualnego planu studiów dla studentów I
o
 Agriculture  

     w drugim semestrze roku akademickiego 2013/2014. 

7)  Zlecenie zajęć. 
 

III.  Postępowania awansowe 
1) Dr inż. Krzysztof Frączek (KM) - podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora 

     habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. 

2) Mgr inż. Andrzej Banek (KM) - przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony. 

3) Mgr inż. Monika Sasal (KFR) -  przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony. 

4)  Mgr inż. Anna Maksylewicz (IBRiB WO) – powołanie recenzentów pracy doktorskiej. 

5)  Mgr inż. Tomasz Krępski (KFR) - zmiana składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej 

(agronomia).  

6)  Mgr inż. Noor Nahar (KHRiN) - zmiana składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej 

(agronomia).  

7)  Mgr inż. Paweł Frąk (ZSzUR IPR) – zamkniecie przewodu doktorskiego. 
 

IV. Poparcie wniosku w sprawie nadania prof. dr hab. Bogdanowi Klepackiemu tytułu 

       doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie i powołanie 

       promotora. 
 

V. Sprawy osobowe 
1) Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko asystenta w ZEiPG.  

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Anny Miechówki na stanowisku 

profesora zwyczajnego w KGiOG i ponowne powołanie na Kierownika Katedry. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Zająca na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w ZSzUR Instytutu Produkcji Roślinnej. 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr inż. Renatą Matysik-Pejas. 

5) Opinia Rady Wydziału w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr. inż. Ryszardem Mazurkiem.  

6) Opinia Rady Wydziału w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr. inż. Dariuszem Koreleskim. 

7) Dr inż. Tomasz Wojewodzic (ZEiOR IES) - opinia Rady Wydziału w sprawie  udzielenia płatnego 

urlopu naukowego w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014. 

 

VI. Zatwierdzenie kandydatów do odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 

VII. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

VIII. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego  

z dnia 11 grudnia 2013 r.                                                                          

        

          


