
  

 
                  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                  

 

 

Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału 

 

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 20 kwietnia 2016 roku 
 

Porządek  obrad:     
 

I.      Zagajenie 
 

II.      Sprawy dydaktyczne 
 

1) Informacja o rekrutacji na II
o
 kierunków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania specjalności Business Economics, dla II
o
 kierunku Ekonomia, 

w ramach studiów  International Master Double Degree Program in Business Economics prowadzonych 

z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze - od roku akademickiego 

2016/2017. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Studiów Podyplomowych pn.: „Nowoczesne metody  

w doskonaleniu roślin” w roku akademickim 2016/2017. 

4) Limity przyjęć na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz szczegółowe zasady rekrutacji na rok 

akademicki 2016/2017. 

5) Przyjęcie korekty warunków i trybu rekrutacji na studia I
o
 i II

o
 (stacjonarne i niestacjonarne) na rok 

akademicki 2016/2017. 

6) Przyjęcie warunków i trybu rekrutacji na studia I
o
 i II

o
 na (stacjonarne i niestacjonarne) rok akademicki 

2017/2018. 

7) Przyjęcie przez Radę Wydziału wniosku o wydanie decyzji w sprawie utworzenia studiów doktoranckich 

stacjonarnych i niestacjonarnych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.  

8) Przyjęcie korekty warunków i trybu rekrutacji na studia  III
o
  (doktoranckie - stacjonarne  

i niestacjonarne) w roku akademickim 2016/2017. 

9) Przyjęcie warunków i trybu rekrutacji na studia  III
o
 (doktoranckie - stacjonarne i niestacjonarne) w roku 

akademickim 2017/2018. 

10) Zatwierdzenie imiennego składu Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 
 

III. Postępowania awansowe 
 

1)     Mgr inż. Anna Pikulicka (KM) - nadanie stopnia doktora  nauk rolniczych w zakresie agronomii. 
 

IV. Sprawy osobowe 
 

1)  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w KGiOG (dr hab. Ryszard Mazurek)- warunkowo. 

2)  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w ZF (dr Magdalena Bacior) - warunkowo. 

3)  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w ZF (dr Agnieszka Szymocha) - warunkowo. 

4)  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w IEiZP (dr inż. Renata Matysik-Pejas). 
 

V.   Opinia Rady Wydziału w sprawie odnowienia po 50 latach stopnia doktora nauk rolniczych: 
 

- prof. dr. Adamowi Dolnickiemu 1966, 

- prof. dr. hab. Janowi Greszcie 1963, 

- prof. dr hab. Wińczysławie Marii Kozera 1960, 

- prof. dr. hab. Emilowi Paseli 1965. 
 

VI. Wybór kandydatów na Członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
 

VII. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 

VIII. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 24 lutego 2016 r.     
 
 

                      DZIEKAN 

 

 

             Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


