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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 14 marca 2018 roku 
  

Porządek obrad:  
 

I.    Zagajenie 
 

II. Sprawy dydaktyczne 

1) Informacja o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (IIo). 

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

2018/2019. 

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

2019/2020. 

4) Przyjęcie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone 

w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim  2018/2019. 
5)  Zatwierdzenie przez Radę Wydziału elektywów oferowanych dla doktorantów. 

6)  Zlecenia zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018 w semestrze letnim. 
 

III.    Postępowania awansowe 

1) Dr hab. Jacek Antonkiewicz (KChRiŚ) – powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania tytułu profesora. 

2) Dr inż. Piotr Kacorzyk (ZŁ IPR) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   habilitacyjnego, 

wyznaczenie trzech członków komisji (w tym sekretarza i recenzenta). 

3) Mgr inż. Barbara Biniaś (KOŚR) – powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej. 

4) Mgr inż. Mateusz Krupa (ZSzUR IPR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji 

egzaminacyjnych. 
 

IV.  Sprawy osobowe  

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania prof. dr hab. Agnieszki Płażek na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Katedrze Fizjologii Roślin. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Klimy na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Anny Lenart-Boroń na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Mikrobiologii. 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Joanny Szarek na stanowisku asystenta naukowego  

w wymiarze 1/8 etatu na okres 2 lat  w ramach projektu BLOOM realizowanego pod kierownictwem  

dr M. Pink w ZEiPG IES. 

5) Powołanie Kierowników studiów podyplomowych: 

 -„Integrowana produkcja rolnicza” - semestr letni roku akademickiego 2017/2018 – prof. dr hab.  Elżbieta 

Boligłowa, 

-„Rolnictwo ekologiczne,  produkty tradycyjne regionalne – produkcja i certyfikacja” – semestr letni roku 

akademickiego 2017/2018 i semestr zimowy 2018/2019 - prof. dr hab. Kazimierz Klima.  
 

V. Uzupełnienie składu osobowego Komisji ds. Nauki 
 

VI. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

VII. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

               DZIEKAN 

 

 

 

                                        Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


