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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 12 grudnia 2018 roku 
 

Porządek obrad:  
 

I. Zagajenie  
 

II. Sprawy dydaktyczne 

1) Zatwierdzenie raportu oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich za rok akademicki 2017/18. 
 

III. Postępowania awansowe 

1) Dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN (IFR PAN) – poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora 

nauk rolniczych.  

2) Dr hab. Janina Gospodarek, prof. UR (KOŚR) – powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania 

w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych. 

3) Dr inż. Agnieszka Klimek-Kopyra (ZSzUR IPR) – podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia 

doktora  habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia. 

4) Dr inż. Katarzyna Wolny-Koładka (KM) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

5) Mgr inż. Dorota Gala-Czekaj (KAiER) – nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  

w dyscyplinie agronomia. 

6) Mgr inż. Jan Staroń (ZSzUR IPR) – nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych  

w dyscyplinie agronomia. 

7) Mgr Joanna Ligenzowska (ZEiPG IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

8) Mgr inż. Wojciech Kępka (KChRiŚ) – zmiana składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu ekonomia. 

9) Mgr inż. Joanna Kowalska (ZGiOG IGiA) – zmiana składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu 

ekonomia. 
 

IV. Sprawy osobowe  
1) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Wiesława Musiała na     

stanowisku profesora zwyczajnego w ZEiOR IE-S. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Czesława Nowaka na                                       

stanowisku profesora nadzwyczajnego w ZPSiD IE-S. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania prof. dr. hab. Wiesława Musiała na stanowisko dyrektora 

Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania prof. dr. hab. Wiesława Musiała na stanowisko 

kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. 
 

V. Zmiana składu osobowego: 

- Komisji Konkursowej dla Asystentów, Adiunktów i Wykładowców, 

- Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

- Rady Programowej kierunku Rolnictwo, 

- Rady Programowej kierunku Ochrona Środowiska. 
 

VI. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 

VII. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 14 listopada 2018 r. 

 

 

                                                                                                                                           Dziekan 
 

           Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


