
UNIWERSYTET ROLNICZY 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

 

 

  

Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 20 czerwca 2018 roku 
  

 
Porządek obrad:  
 

I.    Zagajenie  
 

II.      
1) Dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN – wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu 

profesora oraz wybór recenzentów (warunkowo). 

2) Dr hab. Edyta Skrzypek, prof. IFR PAN – wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu 

profesora oraz wybór recenzentów (warunkowo). 

3) Dr inż. Agnieszka Klimek-Kopyra (ZSzUR IPR) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

4) Mgr inż. Barbara Biniaś (KOŚR) – nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  

w dyscyplinie agronomia (warunkowo). 

5) Mgr inż. Jolanta Majcher-Łoś (ZŁ IPR) – nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  

w dyscyplinie agronomia. 

6) Mgr inż. Jan Staroń (ZSzUR IPR) –  powołanie recenzentów pracy doktorskiej. 

7) Mgr Chrystian Firlej (ZEiFP IEiZP) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

8) Mgr inż. Barbara Janus (ZŁ IPR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

9) Mgr inż. Miłosz Podwika (ZGiOG IGiA) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

10) Mgr Joanna Szarek (ZEiPG IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

11) Mgr inż. Anna Ślizowska (ZSzUR IPR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 
 

III.   Sprawy osobowe  

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Andrzeja Pisulewskiego na stanowisku adiunkta w ZEiPG 

IES. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. inż. Marcina Kopyry na stanowisku asystenta  

w ZZiM IEiZP. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Moniki Mierzwa-Hersztek na stanowisko asystenta 

naukowego w KChRiŚ w wymiarze ¼ etatu. 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Kierownika Katedry Fizjologii Roślin. 

5) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa. 

6) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii. 
 

IV. Zatwierdzenie  planu rzeczowo-finansowego  Wydziału  Rolniczo-Ekonomicznego  na  rok 2018 
 

V.   Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

VI. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 30 maja 2018 r. 
 

               
                  DZIEKAN 

 

 

                                          Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


