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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 29 marca 2017 roku 
 

 

Porządek obrad:  
 

I.  Zagajenie 
 

II. Sprawy dydaktyczne 

1) Informacja o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 (IIo). 

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

2017/2018. 

3) Przyjęcie warunków i trybu rekrutacji na studia Io i IIo (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 

2018/2019. 

4)    Zatwierdzenie imiennego składu Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

5)  Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Studiów Podyplomowych pn.: „Postępy w naukach o środowisku” 

w roku akademickim 2017/2018.  

6) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Studiów Podyplomowych pn.: „Utrzymanie terenów zieleni”  

w roku akademickim 2017/2018. 

7)  Zlecenia zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017 w semestrze letnim. 
 

III. Postępowania awansowe 

1) Mgr inż. Przemysław Kopeć (KFR) - nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  w dyscyplinie 

agronomia. 

2) Mgr inż. Milena Rusin (KOŚR) - nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  w dyscyplinie 

agronomia. 

3) Mgr inż. Karol Bulski (KM) - wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji 

egzaminacyjnych. 

4) Mgr Magdalena Korta-Pepłowska (KM) - wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji 

egzaminacyjnych. 
 

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

      prof. dr hab. Andrzej Binek. 
 

V. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o przyznanie przez MNiSW stypendium naukowego   

     dla wybitnego młodego naukowca - mgr inż. Monika Mierzwa-Hersztek. 
 

VI. Sprawy osobowe 

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania prof. dr. hab. Tadeusza Zająca na stanowisko profesora 

zwyczajnego w ZSzUR IPR. 

2) Powołanie Kierownika studiów podyplomowych  pn. „Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne 

regionalne - produkcja i certyfikacja” na semestr letni 2017 i semestr zimowy 2018 – prof. dr hab. 

Kazimierz Klima.  
 

VII. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

VIII. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 25 stycznia 2017 r.  

   
                        

       DZIEKAN 
               

                    
                                                                

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


