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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 26 września 2018 roku 
  

Porządek obrad:  
 

I.   Zagajenie  
 

II. Sprawy dydaktyczne 

1) Informacja o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 (Io, IIo, IIIo). 

2) Zatwierdzenie programu kształcenia na studiach MBA Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym. 

3) Zniesienie Studiów Podyplomowych pn.:„Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych”, „Nowe 

biotechnologie rolnicze”, „Kwarantanna”. 

4)  Zlecenia zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019. 

5)  Zatwierdzenie przez Radę Wydziału wykazu nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach 

projektu "The University of Agriculture - open space for you!". 
III. Zatwierdzenie kandydatów do nagrody JM Rektora za 2017 rok   

 

IV. Opinia Rady Wydziału w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie  mgr inż. Joannie Kowalskiej  

doktorantce  ZGiOG  IGiA  stypendium  ministra  za wybitne  osiągnięcia  na  rok  akademicki 

2018/2019 
 

V. Postępowania awansowe 

1) Dr hab. Jacek Antonkiewicz (KChRiŚ) – poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.  

2) Mgr Jarosław Bomba (ZPSiD IES) – nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie 

ekonomia. 

3) Mgr inż. Karol Bulski (KM) –  powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej. 

4) Mgr inż. Dorota Gala-Czekaj (KAiER) – powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej 

(warunkowo). 

5) Mgr inż. Ewelina Matras (KOŚR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji 

egzaminacyjnych. 

6) Mgr inż. Jakub Pastuszak (KFR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 
 

VI.   Sprawy osobowe  

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Filipek-Mazur na 

stanowisku profesora zwyczajnego w KChRiŚ. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Doroty Gali-Czekaj na stanowisku asystenta  

w KAiER. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Chrystiana Firleja na stanowisku asystenta  

w ZZiM IEiZP . 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Joanny Szarek na stanowisku asystenta w ZEiPG 

IES. 

5) Powołanie Kierowników studiów podyplomowych: 

   - „Integrowana produkcja rolnicza” – dr hab. Janina Gospodarek, prof. UR, 

   - „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych” – prof. dr hab. Bogdan Kulig, 

   - „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych” – dr hab. Robert Witkowicz. 
 

 

VII.   Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

VIII. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 20 czerwca 2018 r. 
 

                                                                                                                                           Dziekan 
 

           Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


