Łódź, dnia 19 września 2016r.

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŁ
w miejscu
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 września 2016r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (A5) przy
ul. Pomorskiej 171/173 odbędzie się posiedzenie administracyjne Rady Wydziału Filologicznego z następującym
porządkiem obrad:
I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.

Komunikaty;
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału;
Sprawy osobowe:
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Barczyk na stanowisku
adiunkta w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr Anity Pawłowskiej na stanowisko
asystenta w Katedrze Historii Języka Polskiego;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr Joanny Ozimskiej na stanowisko
asystenta w Zakładzie Italianistyki;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dra Michała Pabisia-Orzeszyny na
stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Antczak na stanowisko
asystenta w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgra Witolda Sobczaka na stanowisko
asystenta w Katedrze Filologii Hiszpańskiej;
Zaopiniowanie wniosku Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr Doroty Wesołowskiej na stanowisku
starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Germańskiej;
Rozpatrzenie wniosku kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie zatrudnienia
mgra Przemysława Szewsa na stanowisku asystenta na zastępstwo;
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Instytutu Anglistyki w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Makowskiej na ½
etatu lektora w Zakładzie Translatoryki;

Sprawy organizacyjne:
1. Zaopiniowanie wniosków Dziekana w sprawie obsady stanowisk kierowniczych podstawowych jednostek
organizacyjnych oraz studiów doktoranckich i studiów niestacjonarnych w kadencji 2016-2020;
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana w kadencji 2016-2020;
3. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji wydziałowych oraz przewodniczących i zastępców
komisji doktorskich w kadencji 2016-2020;
4. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji doktoranckiej (ds. przyznawania stypendiów
doktoranckich);
5. Zaopiniowanie wniosku dra Dariusza Leśnikowskiego w sprawie udzielenia rocznego urlopu naukowego od
semestru letniego 2016/2017;
6. Rozpatrzenie wniosku kierownika katedry Informatologii i Bibliologii w sprawie zamknięcia następujących
studiów podyplomowych: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Broker informacji, Publikowanie cyfrowe;
7. Rozpatrzenie wniosku kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w sprawie zamknięcia
studiów podyplomowych Promocja miasta i regionu;
8. Rozpatrzenie wniosku kierownika studiów podyplomowych Żydzi polscy – kultura, język, historia w sprawie ich
zamknięcia;
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9. Rozpatrzenie wniosku kierownika studiów podyplomowych Studium Przekładu Filmowego w sprawie ich
zamknięcia;
10. Rozpatrzenie wniosku kierownika studiów podyplomowych Język rosyjski w biznesie i turystyce w sprawie ich
zamknięcia;
11. Rozpatrzenie wniosku kierownika studiów podyplomowych Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
w sprawie ich zamknięcia;
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania mgr Anny Barańskiej-Szmitko na koordynatora ds. Erasmusa na
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w roku akademickim 2016/2017;
13. Rozpatrzenie wniosku kierownika Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii w sprawie zawarcia umowy
o współpracy między Wydziałem Filologicznym UŁ a Szkołą Podstawową nr 139 w Łodzi;
V.

Sprawy naukowe:
1. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie
literaturoznawstwo dr. Kacprowi Bartczakowi;
2. Rozpatrzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie
kulturoznawstwo dr. Konradowi Klejsie;
3. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny
Sikorskiej-Bujnowicz;
4. Rozpatrzenie wniosku Dziekana w sprawie powołania Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Artura Pełki;
5. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo mgr Magdalenie Wojence-Karasek;
6. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w
dyscyplinie językoznawstwo mgr Oldze Majchrzak;
7. Zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Marcinowi Cyrulskiemu;
8. Rozpatrzenie wniosku dra hab.prof.UŁ Przemysława Krakowiana w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy
doktorskiej mgr Agnieszki Gadomskiej oraz składu Komisji doktorskich;
9. Rozpatrzenie podania mgra Witolda Sobczaka w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie pracy pt. Formy czasownikowe wyrażające następczość w standardowym języku
hiszpańskim i w jego odmianie meksykańskiej oraz wyznaczenia prof.dr hab. Wiaczesława Nowikowa na
promotora;
10. Rozpatrzenie podania mgr Agnieszki Pacek w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
kulturoznawstwo na podstawie pracy pt. Od tabu śmierci do pragnienia nieśmiertelności. Problematyka wypierania
śmierci w kulturze Zachodu – perspektywa współczesna oraz wyznaczenia dr hab.prof.UŁ Bogdana Banasiaka na
promotora;
11. Rozpatrzenie podania mgr Danuty Pietrzak w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie pracy pt. Rozwój kompetencji zawodowych kandydatów na nauczycieli języka
angielskiego w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wyznaczenia dr hab.prof.UŁ Przemysława
Krakowiana na promotora;
12. Rozpatrzenie podania mgr Doroty Pierścińskiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie pracy pt. Grammatical and lexical markers of epistemic modality in panel discussion
and blog comments. (Gramatyczne i leksykalne znaczniki modalności epistemicznej w dyskusjach panelowych oraz
komentarzach zamieszczanych na blogach) oraz wyznaczenia dra hab. Jacka Walińskiego na promotora;
13. Rozpatrzenie podania mgra Stefano Cavallo w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
językoznawstwo na podstawie pracy pt. Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media
tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI (Analiza wypowiedzi ironicznej we włoskim języku kultury i mediów
przełomu XX i XXI wieku) oraz wyznaczenia dr hab.prof.UŁ Artura Gałkowskiego na promotora;
14. Rozpatrzenie podania mgra Kamila Jędrasiaka w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
kulturoznawstwo na podstawie pracy pt. Gracz jako model uczestnika współczesnej kultury oraz wyznaczenia
prof.dr hab. Ryszarda Kluszczyńskiego na promotora i dr Katarzyny Prajzner na promotora pomocniczego;
15. Rozpatrzenie podania mgra Szymona Cieślińskiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie pracy pt. Między konwencją a inwencją. Niemiecki i polski horror literacki w
latach 2010-2015 oraz wyznaczenia prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej na promotora i dra Artura Pełki na
promotora pomocniczego;
16. Rozpatrzenie podania mgr Aleksandry Matusiak w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
literaturoznawstwo na podstawie pracy pt. The Concept of Community in Selected Literary Texts by Chicana
Authors (Idea społeczności w wybranych tekstach pisarek Chicana) oraz wyznaczenia dr hab. prof. UŁ Jadwigi
Maszewskiej na promotora;
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17. Rozpatrzenie wniosku mgr Sylwii Grzesznej w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej;
18. Rozpatrzenie wniosku mgr Mileny Rosiak w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej;
19. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej komisji doktorskiej w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej
mgra Marcina Cyrulskiego;
20. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego komisji doktorskiej w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr Joanny
Ozimskiej;
21. Wyznaczenie składu Komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr Pauli Gamus;
22. Wyznaczenie składu Komisji na egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr Mileny Rosiak;
23. Wyznaczenie składu Komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Anny Jarosz;
24. Wyznaczenie składu Komisji na egzamin doktorski z filozofii dla mgr Mileny Rosiak;
VI. Sprawy dydaktyczne
1. Zatwierdzenie listy studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017;
VII. Wolne wnioski
UWAGA: Dokumentacja spraw wyszczególnionych w porządku obrad znajduje się do wglądu w Dziekanacie.
DZIEKAN
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
prof.zw.dr hab. Joanna Jabłkowska
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