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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 20 marca 2019 roku 
 

Porządek obrad:  
 

I. Zagajenie  
 

II. Sprawy dydaktyczne 

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

2) Przyjęcie limitów oraz warunków i trybu rekrutacji na studia Io i IIo (stacjonarne i niestacjonarne) na 

rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. 

3) Zlecenia zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019 w semestrze letnim. 
 

III. Postępowania awansowe 

1) Dr hab. inż. Iwona Żur, prof. IFR PAN (PAN) – powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania  

w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych. 

2) Dr inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk (KOŚR) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

3) Dr inż. Marcin Niemiec (KChRiŚ) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

4) Dr inż. Andrzej Oleksy (ZSzUR IPR) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

5) Dr inż. Adam Radkowski (ZŁ IPR) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania   

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

6) Mgr inż. Mariusz Smaczny (KAiER) -  wybór recenzentów pracy doktorskiej oraz powołanie komisji 

doktorskiej. 

7) Mgr Kamila Daniek (ZPSiD IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

8)  Mgr inż. Marta Hornyák (KFR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

9)  Mgr inż. Beata Jop (KAiER) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

10)  Mgr Anna Kozielec (ZEiPG IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

11)  Mgr inż. Aneta Lisowska (KChRiŚ) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

12) Mgr inż. Magdalena Szara (KChRiŚ) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

13)  Mgr inż. Anna Szczerba (KFR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  
 

IV. Sprawy osobowe 

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Moniki Mierzwy-Hersztek na stanowisku  adiunkta              

   naukowego w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej (warunkowo). 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. inż. Karola Bulskiego na stanowisku  asystenta 

naukowo-dydaktycznego w Katedrze Mikrobiologii. 

3) Powołanie Kierownika studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne,  produkty tradycyjne  

i regionalne – produkcja i certyfikacja” – semestr letni roku akademickiego 2018/2019 i semestr zimowy 

2019/2020 - prof. dr hab. Kazimierz Klima.  

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr. inż. Wiesławem Grygiercem. 
 

V. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 

VI. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 30 stycznia 2019 r. 
 

                                                                                                                                        

              Dziekan 

 

                     Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


