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Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału  

Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 24 kwietnia 2019 roku 
 

Porządek obrad:  
 

I. Zagajenie  
 

II. Postępowania awansowe 

1) Dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN – wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk rolniczych 

oraz wybór kandydatów na recenzentów. 

2) Dr inż. Katarzyna Wolny-Koładka (KM) – podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia. 

3) Dr inż. Agnieszka Józefowska (ZGiOG IGiA) – podjęcie uchwały o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego, 

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

4) Mgr Magdalena Korta-Pepłowska (KM) – powołanie recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji doktorskiej. 

5) Mgr inż. Michał Chwastek (KSiE) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

6) Mgr Szymon Godyl (ZEiOR IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

7) Mgr inż. Angelika Kliszcz (KAiER) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych. 

8) Mgr inż. Elżbieta Kornalska (ZEiOR IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

9) Mgr Sebastian Lisiak (ZEiPG IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

10) Mgr Dominika Mańkowska (ZEiOR IES) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

11) Mgr inż. Justyna Sokołowska (ZGiOG IGiA) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

12) Mgr Bartłomiej Szymczyk (ZZiM IEiZP) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  

13) Mgr inż. Karolina Wietnik (KFR) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i komisji 

egzaminacyjnych. 

14) Mgr inż. Karolina Woźnica (ZGiOG IGiA) – wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego i komisji egzaminacyjnych.  
 

III. Sprawy osobowe 

1) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Beaty Grygierzec na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w ZŁ IPR. 

2) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. inż. Mariusza Dacko na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w ZEiOR IES. 

3) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. inż. Jacka Grzyba na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w KM. 

4) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. inż. Adama Radkowskiego na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w ZŁ IPR. 

5) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Magdaleny Simlat na stanowisku adiunkta naukowo-

dydaktycznego w KHRiN. 

6) Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Wagi na stanowisku adiunkta naukowego do projektu 

pn.: Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób  

z nietolerancją białek pszenicy” w KFR do 31.12.2021 r.  
 

IV. Opinia Rady Wydziału w sprawie proponowanej nowej struktury organizacyjnej WR-E 
 

V. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 

VI. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 20 marca 2019 r. 
 

      

              Dziekan 
 

          Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk 


